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ক্ষেত্র-তীর্ঘ-তপোবান-ব্রতাচ্চনন্ফলং 'তথ] & শক্তিশ্চ সর্ধযজ্ানাং 

সুক্তেরধ্যাত্ববস্তলঃ | জ্ঞান দৈবমহতাং সর্বস্ছিপ্রদং ফলম্। 
নৈষিদ্তিকানাং নিত্যানাং তথ! চ কাম্যকম্দগাম্।। বর্ণাশ্রমাশাং 

যোগানাং স্থাপিতং স্বেধু নানস্থ। আরব্য সর্ধ্বাধহর পুরা কৃষ্ধেন 

নারদ ॥ অপ্রেলোক্যে ধানি পুণ্যানি ধর্কন্মফলাশি চ। তুল্যতাং 
তানি নে বাত্তি হরিনামান্থকার্তনৈঃ ॥ নায় হন্ত যাবতী শঙ্তিঃ 

পাপনির্থরণে হরেঃ। তাবৎ কণ্ত,ং ন শরুোতি পাতকং পাতকী 
জনঃ ॥ শ্বপচে বৃজিনং কর্ত,২ং ন হি শক্তি যত্বতঃ। তাবদ্বর্ত,২ মুনে 

ম্মাবং কৃষ্ণনামানুকার্তনম্॥ মানসং কর্্মজং বাগ্জং লোকে তক্নান্তি 
কল্মষম্। সর্ধাহ শুভন্ং শিবদং বদ্ধরেনাঁমকাতভনম্ ॥ চান্জ্রাণাদিতিঃ 
কচ্ছৈ,ঃ শুদ্ধির্নদ্যাত্তথা নৃণাম্। কীর্তনেন হরেননায়ঃ অককদেব ভবেছ্ 

যথা! ॥ সক্ৃদাখ্যংতিতং যেন কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলম্। তজ্জিহবা বৈষ্দ্বী 
নান্ং বচো বক্ঞপ্যকারণম্॥ ক্থেদোহি যন্ুর্ধেদঃ সামবেদে 

ইপ্যথব্বণঃ। অধীতান্তেন যে নোক্তং হতরিরিত্যক্ষরদ্রং ॥ পাপিনে! 
হপি হরের্নাম কীর্তনস্তি যথা বথা। সর্বাঘং ভশ্মসাৎ কৃত্বা রুষ্ণভক্তি- 
স্তথা তথা ॥ সকল্লারারণেত্যুক্ত,। পুমান্ কল্পশতত্রয়ং। গঙ্গাদিসর্ধব- 

' সীর্থেবু গ্গাতো। ভবতি নারদ ॥ পুরাণশাস্তাগম.বেদ-পাঠ-তীথাবগাহাদি- 

কলং যথেষ্টম। গোবিন্দনাঙ্গে। পি কলাশতাংশৈস্তল্যং ভবেঙ্গৈব 
মুনে কদাচিৎ । মা খচে। মা ষজুর্বিপ্র ন সাম পঠ ক্কিঞ্চন। কৃষ্ণ- 

গোবিন্দ-নামানি গেয়ং গারস্য নিত্যশঃ ॥ গো-কোটি-দানে গ্রহণে 
থগন্য, প্রয়াগ-গঙ্গান্থনি কলপবাসঃ। বযত্যাধুতং মেরুন্বর্ণদানং 

গোবিন্দনায়ো। ন সমং শতাংশৈঃ ॥ কুরুক্ষেত্রেণ কিং তসা কিং কাশ্ঠ। 

পুষ্ষরেণ চ। দিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিতাক্ষরদ্বয়ং ॥ বিশ্রুতানি 
ধহুন্তেষ তীর্থানি বছুধানি চ। কোটাংশেনাপি ভুল্যান্সি নাম 

এপ্র্তনতো হরে ॥ ষ্টাপুর্ভানি কম্মাণি স্থবছুনি ক্কতান্তপ্ি। তব- 
1০. ক্ছুলি তান্তেব হবের্নাম ভু মুক্তিদম্॥ পরিহালে হপি হাসার্দে। বিষ্ষো- 
রি নাম যে। কৃতার্থাব্তে হপি মন্ুজান্তেক্ে! হপী ই দীন 

স্ত্রী শৃত্রঃ পুরুষে বাপি বে চান্তে পাপযোনয়ঃ। কী ভা / 

_তেত্যো ২পীহ নমে। নমঃ॥ ন দেশনিয়মন্র ন কি কব! নং 



[ ৯৩২ ] 

নোচ্ছিষ্টাঘৌ, লিষেষস্চ নামলুদ্ধল্য শীহছারেঃ। চক্রায়ুধস্য নাষানি 

সদা সর্ব কীর্থয়েৎ। না ইশৌচং কীর্ডনে ত্য স পবিভ্রকরে! ঘতঃ ॥ 
ন কালশৌচনিক়ম! ন দেশা-ইলৌচনির্সং | হরেঃ সংকীর্থনাদে 
নাকো নারদ সুচ্যতে ॥ নানে কালো! হ্তি দানে চ কালে! হস্তি জপ 

হজ্তক্োং | কৃষ্ঃসঙ্কীপ্তনে কালে! নান্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ কিং পাংখা- 

ঘোগৈঃ কিং যজৈস্তপোতিঃ কিং করিস্যাতি। চেস্ুক্তিজিচ্ছেন্তক্তিঞ্চ 
কুর্য্যাদ্ গোবিন্দকীর্তনং ॥ পরদাররতঃ পাপা পরহিংসাপকারকঃ | 

মুক্ষিমায়াতি সংশুদ্ধো! হরের্নামান্গকীর্তভনাৎ। কৃষ্ণনাম-ধনঃ রুষ্চনাঁম- 
গ্রাহী সদা নবঃ। তন্বতঃ কষ্ণচমাপ্জোতি কৃষ্ণনামপ্রিয়ো। জনঃ ॥ হিত্বা 

গোবিন্দনামানি সর্ধং কর্প করোতি ষঃ। বন্ধায় তস্য তত্ কম্দন 

মোক্ষায় তু নারদ ॥ সব্বং কর্দ্ম পরিত্যাজ্য হরিনাম স্মরেৎ সদ । যস্তস্য 
কৃর্মসিদ্ধিঃ জ্যাৎ কষ্খনাম-প্রসঙ্গতঃ ॥ কামাংস্তাক্ত।। মনোভোগান্ 

বিষয়াংস্চ চবস্তি যে। তেষাং দগ্ভাৎ পরাং ভক্তিং হরির্নামপরায়ণান্ ॥ 
হৃরিনামরতো। ভূত্ব! সর্ককম্ম পরিতাজেৎ। স সর্বপাপান্মুক্তো ষঃ 
পন্মং হিত্বোরকং যথা ॥ কু্থনামৈব যচ্ছিত্তে দেবর্ষে তস্য কন্দ্বচ। 
স লোকান্ সকলান্ জিত্বা তত্বতঃ ক₹ষ্ঃমাপুয়াৎ॥ হরিনাম সদা 

গীত্বা বিচরস্তি মহীতলে। ন প্রাপ্রবস্তি তত্ভাগং দেবা ইন্দ্রাদয়ে। 
»পরে ॥ শ্রদ্ধয্াা হেলা! যে তু হরিনাম স্থমঙ্গলং। গায়স্ত্যেকাস্তিন- 
স্চিত্তে হচ্যতস্থিষ্ঠতি সন্ততঃ ॥ একাস্তিনঃ কৃষ্ণনামাশ্রয়া যে চ হরেঃ 

প্রিরাঃ। হদি স্যুরস্তাজা বেদপারগা ন তথা সুনে ॥ কৃষ্ণ নামানি 

গায়ন্তি, তল্য সেবাদি কর্ম চ। সদ] কুর্বস্তি থে বিপ্রা তেভ্যো নিত্যং 

নমো নমঃ 8॥ ভেেয়ী গুর্বজনাগামী ব্রদ্দদ্ো। মদ্যপঃ থলঃ। তত, 

পাঁপেভ্যহ স ুক্তে। হু শ্রীহরের্নাম বত্তপঃ ॥ পূর্বজন্মপরিত্যক্তে 
হালকিঃ কজ্তনামনু। যথাত্মা ভৌতিকাদ্েহাৎ স মুক্তঃ সর্ধমপাতকাৎ ॥ 
ও বত হরিনাম চ বত্তপঃ। স্বয়ং ভবার্ণবাৎ ভ্রাতা গোবিন্দো। 

িনিপসারকচ্ছিত্তাং কপরা *ঢ্যুতঃ ॥ মাত.অ্য-লোভ-মোহৈশ্চ কাম 
িতিযাধোডিরঃ। বর্ধাপহারী তন্মুক্তঃ ক্ৃষ্চনাটমব বন্তপঃ ॥ সর্ব্- 

রর নীল ব্যাগুশ্চ-হশেষপাতকৈঃ | সুস্তঃ স বৃজিনাদশ্মৎ 
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রুষ্ণনামৈব যত্তপঃ ॥ স্বধর্মববঞ্জিতঃ পাঁপো জীবজ্োহী চ হিংসকঃ। 

স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ ক্ুষ্চনামৈব বত্তপঃ ॥ বিপগ্রক্ষতরিয়-বিট-শূদ্রাঃ 
সক্করাস্যজ-জারজাঃ। কানীনা গোলকাশ্চৈব পিতুর্জাতাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ ॥ 

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। যদ্যেতে পাপিনো বিপ্র 

মৃহ্াপাঁতকিনো! হপি বা! ॥ উপপাত্তকিনশ্চাতিপাপিনোহ হন্গপাপিনঃ | 

ভ্রষ্টাচারাশ্চ পাষণডাঃ ন্ব-স্ব-ধর্-বিবজ্জিতাং ॥ জীবহ্ত্যারত] ব্রাত্য! 

নিন্দ কাশ্চা হজিতেক্জিযাঃ | পশ্চাঁজ্জ্ঞানসমূতৎপন্া গুরু-কৃষ্-প্রসাদতঃ | 

তত্ত্ব যাঁবজ্জীবস্তি হরিনাম-পরায়ণাঁঃ | শুদ্ধান্তে হখিলগাপেভ্যঃ 

পূর্বজেত্যো হি নারদ ॥ নামাদেশং রটত্তস্ত শ্রীহরেঃ স্মৃতি-পুর্র্বকম্। 
মহুত্তয়ং যমং জিত্বা পরং গোবিন্দমাপু,যুং ॥ থৃহান্ধকৃপপতিতাঃ 
সর্ধবদোষৈত্ত সংপ্রতাঃ। সংসারবাসনালিপ্তাঃ সর্বধর্-বহিষ্কৃতাঃ ॥ 

সুক্তান্ডে সর্বতস্তন্মাদুচ্চরন্তো হরেদ্বিজ। মৃত্যোম্মহতয়ে নাম যাস্তি 

গোবিন্দমব্য়ং ॥ হরিনামানি তিষ্ঠভ্তি সম্তি বজ্ঞাণি প্রাণিনাং। 

ভবস্তি কর্মসন্বদ্ধা লোক নরকগামিনঃ ॥ বিশ্বজ্য কৃষ্ণচনামানিঃ 

কর্্র্মার্গরতা নরাঃ। পুনর্জল্মা পুনমৃত্যুং ভ্রমস্তঃ স্ুযুত্ততন্ততঃ ॥ 

কষ্চনামানি গার়স্তি কুর্বস্তি তস্য সেবনং। তেম্বান্তি খাস্ুদেধস্য 

স্থানং পরমমব্যক্সম্॥ ব্র্ণাশ্রমস্থিতা বিপ্র হরিনামপরায়ণাঃ । তেষাং 

বক্ত,ং ন শরুোমি মহ্মীনমহং বদি ॥ হিত্বা গোবিন্দলামানি কনা" 

ইশেষং করোতি য£। পথঘপ্রাপ্য কষ্চস্য ভ্রমতে কর্মাবত্মনি ॥ মায়! 
মোহিতচিত্তেন পাপিষ্ঠান্তে নরাধমা: ৷ ত্যক্ত। কৃষ্ণস্য নামানি ভ্রমস্তে 

সর্বযোনিষু॥ যদৃচ্ছন্মাশয়। নাম শিক্ষয়! রঃ স্মরেহ্ধরেঃ। সব্বাঘসুক্তো 

দেবর্ষে সততং ক্কষ্ণনামতঃ ॥ যেন তেন প্রকাঁরেণ মুকুন্দ-নাসজল্পক 2। 

দ্বোরাস্তবার্ণবাৎ পৃতো দুক্তঃ ন রুষ্ণনামতঃএ দৃষ্ট। প্রণামং, কুর্বস্তি 
হরেনাঁমাশ্রয়ং জনং। সরুলাদংহসো মুস্ত1! মানবাঃ লাধুবজ্জনাঃ ॥ 

কৃষ্চনাম সঙ্গ নীতা বিচরেৎ ক্ৃষ্ণসন্গিধৌ । তথ্যং ব্দামি.তে বিপ্র 

ক্রীতত্তস্য জনার্দনঃ ॥ নীত্বা করোতি নামানি শ্রীহরেঃ করতালিকাং। 
বিজীতোহহমৃতং তস্য বদামি তব নারদ ॥ একান্তী লাম... লীদ্বা ভু 
সন্গিধৌ নর্তত্েম্ধরেঃ | সভাং তস্য হত্রিঃ ক্রীতো! ফেকতানাধ। কা! 
কথ! ॥ যে ভাবগদগদ। তৃত্বা রুদত্ত্যচ্যতনন্ধিধৌ । €ডফাং লুপ্পসি- 
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ক্রীতে। ব্রস্কাদীনাঞ্চ কা কথা ॥ যে পতস্তাবনৌ গীত্বা। হরের্দামানি 
গদগদাঃ। ভাবেন তেষাং গোবিন্দঃ ক্রীতে নারদ নাস্থা ॥ জন্মনা 
যেন গৃহৃত্ত কষ্তনীক্ষাং সতো। গুরোঃ। তেধাং ন দর্শনং কাধ্যং 
দূরতঃ পরিবজ্জয়েৎ ॥ কদাচিৎ যো ন গৃহাতি রুষ্ণনাম ভবামৃতং। 
মৃক্তঃ শ্বখর-কোলানাং স তু যোনিষু জায়তে ॥ দেবর্ষে হরিলামানি 

ভবনিস্তারহেতৃনি। ন গৃহীয়াত্ত, যো মোহান্মতে হ্যাত্বদধোগতিঃ ॥ 

গুণকন্্ীণি নামাঁনি ন গৃহ্াতি চ যো হরেঃ। দর্শনস্পর্শনে চৈধ ফ্রৰং 

তশ্ত বিবর্জয়েৎ ॥ মনুষ্তন্ম সংপ্রাপ্য ন নামগ্রহণং হরেং। কুর্য্যাৎ 

ক্দাপি ্বপ্পে বা হৃদৃশ্তঃ দস নরাধমঃ ॥ ধ্যানং সত্যধুগে বিষ্কোঃ, 
ত্রেতাক়াং বজ্-সাধনং। অর্চনং দ্বাপরে বিষ্োহরিনাম কলৌ। মুনে ॥ 
ধ্যানং তপঃ সত্যবুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞ-কর্মচ | দ্বাপরে পুজনং দানং, 

হ্বের্ণাম কলৌ। যুগে ॥ কলৌ। ভবার্ণবোতীর্ণো মানবো মুনিপুঙ্গব। 
বর্থতে যন্ত জিহবাগ্রে হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম॥ সর্বলোকো জিতন্তেন 
কষ্ণঃ প্রাপ্তং সনাতনঃ ৷ সরৃছ্চ্চারিতং যেন হরের্নাম চিদাতআকং ॥ 

ফলং নান্ত ক্ষমো বক্ত,ং সহশ্রব্ধনে। বিধিঃ। জিতং তেন জিতং তেন 

জিতং তেনেতি নিশ্চিতং। বর্ততে যহ্ জিহ্বাগ্রে হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ 
সত্যং কলিধুগে বিপ্রা শ্রীহরেনাম মঙ্গলম্। পরং স্বন্ত্যয়নং নূণাং 
নাক্ষ্যেব গতিরন্তথা ॥ ইতি শ্রপান্মোতরখণ্ডে উককষ্ণনামমাহাত্ো 
৯৮ আধ্যায়ঃ ॥ % ৫ 

শ্ীপঞ্পপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৮ অধ্যায়ে শ্রীসদাশিব ও শ্রীনারদের 
সম্থাদে, শ্ীসদাশিবের উক্তিতে আছে যে, 

হে নিশ্পাপ নারদ! তোমার প্রপ্পনে, এই উত্তম প্রসঙ্গই উপস্থিত 

করিলে । পুর্বে একদ] পার্ধস্ভী আমাকে জিজ্ঞানা করায় যথাযথ 
বলিরাছিলাষ, উহাই তোমাকে বলিতেছি॥ বেদপাঠ, হজ্ঞ, তগন্তা, 
যোগ, শমধঙ দম এই জমুদয়ই হে দেবর্ষে, শ্ীকষ্নাম-কীর্ঘনের সহ ' 
ভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে॥ জ্ঞান, দেবার্চলাকরা, ধ্যান, 
ধারণা, নিয়ধ, যম, প্রত্যাহার ও সমাধি ইহাদের কেহই & হরির 
নাকী মান গণ্য হইতে পারে না৷ হে খুনি! ত্যাগ, বর, 
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ক্ষি কোনও উত্তম সন্কল্প, কিম্বা শুদ্ধাচারও, অখবা পুণ্যকর্শ কিন্বা 

তজ্জন্ত উত্তম ফল, বা ব্রর্মচর্ধ্য, বাণপ্রস্থা, গাহৃস্থ্য, বা কর্ম-সন্্যাস কি 

কোঁন ধশ্ম বা সদাচারই শ্রীহরির নামকীর্তনের তুল্যই নহে ॥ সমস্থ 
তীর্থ পর্যটন, কি, চারি প্রকার মুক্তি, ও, কি মহত্তপশ্চর্ধ্যা আদি, কোনও 

সৎকম্ম্রই, ভহরিনাম-কীর্তনের তুল্যই হয় না॥ * ॥ উ্রকৃষ্ণনাঁম- 

কীর্থনই পরম-মুক্তি, পরম গতি, পরম পুণ্য, পরম ফল, পরম ধর্ম, পরম 

তপস্যা, পরম শাস্তি, পরম স্ততি, পরম ভক্তি, পঞ্চম স্মৃতি, পন্রম যজ্ঞ, 

পরম মতি, পরম জ্ঞান, পরম স্থিতি, পরম দান, জগতের প্রিয়কাঁরক, 

পরম শ্রাদ্ধ, পিতিলোকের সর্বদাই পরম তর্গণ, পরম-প্রীতি-সম্পাদক ও 
পরম প্রভূ । শ্রীরুষ্ণনাম কীর্তনই জগতে সমস্ত জন্তরই সত্যতা প্রতি- 
পাদ্দক পরম কারণ, জীবন, শরণ এবং উহাই বিপুল ধন, জগতের বন্ধু, 

জগতের বীজ, পরম গুণ, বিশ্বাধার ও জগতের পর্পম পবিত্রত। বিধায়ক 

জানিবে ॥ শ্রীকফনাম হইতেই সচরাচর জগতের জন্ম ও ধারণ ও পালন 

হয় এবং বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের প্রলয়ও এ নাম হইতেই হয় ॥ গ্রীকষ্ণনাম 
পরায়ণ ব্যক্তি যে কিছু কর্ম করেন উহাই কন্ধ, এবং ভগবান্ শ্ীহরিও 

সেই সকল কর্ম্মই সাক্ষাৎ সন্বন্ধে গ্রহণ করিয়া! থাকেন ॥ সকল ধুগেই 

শ্রীহরির নাম লওয়াই প্রশস্ত । শ্হরিনাম-সন্কীর্ভন কর! ব্যতিরেকে 

কদাচ কখনও কোনও সিন্ধি হয় না ॥ হে দেবর্ষি! বিশেষতঃ 

কলিযুগে শ্রীরুষ্ণনামই কেবল গতি, ধর নাষকীর্তন ব্যতিরেকে লোকের 
অন্য প্রকারে কোনও গতি নাই, ইহা নিশ্চয় জাঁনিবে, ইহাতে আর 

কোনও সন্দেহ নাই। দেখ গ্রহরিনাম-পরায়ণ ব্যক্তি শাস্তি পাক, 

এবং ক্ষমাণীল ও জিতেক্জিয় হইয়া নিজের সহম্রকুলকে সহচর করতঃ 

একবোগে স্রীকক্চকে প্রাপ্ত হয় ॥ *॥ কোনও লোকের ইরুষ্ণদাস্, 
ভ্রীহরিদাস ও শ্রীগোধিনদাস ইত্যাদি শ্র'হরিনাম-পর্যায়ক শব দ্বার! 
তজ্ঞার আহ্বান করিলে ও সক্কেতে শ্রীহরিনাম উচ্চারণকারী সেই 

পাপাচারীর সমুদয় পাতক দুরাভূত হক়-॥ শ্রীহরিনাম-গ্রিয় ব্যক্তির 

আগোবিন্বনাম উচ্চারণ দ্বারা দশ সহজ্র হত্যা, সহশ্র উগ্র অপের পাঁন, 

কোটি গুর্বক্ষনা নিষেবন, অন্কানেক চৌর্যা, প্রভৃতি সমস্থ গৃতিক 

রাশিরও শগ্যহ বিনাশ হয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে বাচা ক্রমে 
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হঠাৎ ন। জানিয়। ও.ধেমন অধ্বিষ্পর্শে দগ্ধ হর, সেই প্রকার শ্রীহরিনাষ- 
তন্বের অজ্ঞতা লোকের যুখে উচ্চারিত্ত শ্রাহরিনাষে, সমুদয় পাঁপই দন্ধ 
হইয়া বায় ॥ হে যুনি! কপটতাভাব পরিত্যাগ পুরঃসর, হে! হবে! 
হা! কৃষ্ণ এই নাঁম একবার উচ্চারণকারীকেও ষমের অধিকারে আর 
মাইতে হয় না॥ অজ্ঞানে বাজ্ঞানে কিন্ব! দস্থ্ুভাব বশতঃই হউক 

উর শ্রীকঞ্৫নাম যাহার চিস্তায় আইসে, দেইজন পরম পদ পাইয়া থাকে । 
ব্রদ্ম-ঘাতক, মন্ত-পারী, অপহ্ারক, এবং অক্ঞানবশতঃ গুরুতল্পগামী 

জনও শ্ীহরিনা্পরারণ হইলে পরিণামে ভবসাগর পার হইয়া যায় ॥ 
মাতার, পিতার, নরপতির, গোপশুর এবং স্্ীলোকের হত্য। কর! 

প্রভৃতি ঘোর-মহা-পাতককারী ব1 অন্ান্ত পাপকারীরাও উ্গোবিন্দ- 

নাম উচ্চারণ করিলেই সমুদয় পাপের হ্থালন পূর্বক শুদ্ধ হইয়! যায় ॥ 
অন্ঞান বশন্তঃ যে পাপ হইয়াছে 7১স্থা হইতেছে বা হইবে, এইভাবে 

ভূত ভবিষ্যত ও বন্ধমান সকল পাপই এক গ্রকষ্ণনাম কীর্তনে দগ্ধ 
হইয়া যার, হে নারদ! ইহা ফ্রব জ্ঞান করিও ॥ সর্বদাই সকল 

জীবের প্রোহকারী, আত্মঘাঁত-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী ও নিন্দনীক্-তাবৎ- 

কুকর্ম কারী লোকেও, শ্রহরিনাম কীর্তন করিলে, পবিত্র এবং ধন্যজন্ম! 
হইয়া! যায় ॥ আ্াক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ যাত্রার এবং তপন্তা, দ্বান, ব্রত ও 

অর্চনার, ঘে কিছু ক্ষল, ও সর্বপ্রকার যজ্ঞের যে শক্তি, কিন্বা অধ্যাত্ম- 

বস্ত-তব-জ্ঞানে বে মুক্তি, দৈব মহত্বের জ্ঞানে, যে সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক 

ফল, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রের পক্ষে এবং ব্রহ্মচারী, গৃহী, 
বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুঃ আশ্রমের, বিহিত বিধান অনুসারে কর্তব্য বলিক়্' 
যাহা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি বেদ-স্থৃত্যুক্ত বাবতীক্স বিহিত 

কর্মের অনুষ্ঠানের এবং সমজ্ভ যোগাদি সাধনের ষে কিছু ফল আছে, 

সে সমুধস্থই শ্রী, সর্বাগ্রে সমাকর্ষণ পুর্র্বক সংগ্রহ করতঃ, সর্বপাপ- 
কর (নির্জ-নামেতেই একত্র লহবোগে স্থাপন করিয়া র্লাখিয়াছেন। 
ত্ৈগোক্যে যাঁবতীন্স ধন্ম্য কর্টের ফল. এবং যাবতীয় পুপ্য লমুদয়ই, 
'স্্ীহরিনাম অন্থকীণর্ভনের তুল্য হইতে পারে না। এক শ্রীহব্িনামের 

কী্ুনের যত পরিমাখে পাঁপ বিনাশ করিতে বাতৃশ শক্কি আছে, এমন 

কোনও পৃছুকী মন্কুষ্যই লাই, যে সে একা, তত ও তাদৃশ পাপ, 
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করিয়া উঠতে পারে ॥ হে মুনি ! শ্রীকষ্চনাঁম অন্কীর্ভনে যত পাপ হরণ 
করিতে পারে, কুক্কুরমীসভোজী অভিহীন-জাতি চগ্ডাঁলও প্রয়াপ 
করিয়াঁও তত পাপ করিতে সমর্থ হয় না। মানসিক ব! কর্ম-জন্ত 

কিম্বা বাক্য-জন্ত তাদুশ এমন কোনও পাপই ত্রহ্মাণ্ডে নাই, যাহা, 
সকল-প্রকার-অমঙ্গলনাশক ও সকল-প্রকার-মঙ্গলদাতা প্রীহরিনামের 

কটর্ভনে বিনষ্ট না ভ্য়। একবার শ্রীহরিনামের কীর্তনে পাপর্শি 

হুইতে যেমন শুদ্ধি হয়, কৃচ্ছ,চাক্রায়ণ-প্রভৃতি বছ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান 

দ্বারাও মন্ুষ্যের কিছুতেই তেষন শুদ্ধি আব হয় না যে জিহ্বা 
অতিশয় মঙ্গল-বিধায়ক শ্রীহরিনাম একবারও কীর্তন করা হয়, উহ! 

বৈষ্ণবী জিহ্বা, উহাতে আর, অকারণ অন্য কথা কহিতে চেষ্টা করাও 

উচিত নহে ॥ “হবি” এই দুইটি অক্ষরের সন্কীর্ভনকারী ব্যক্তি মূর্খ 
হইলেও তাহাকে খক্, যক্গু, সাম এবং অথর্ব এই চতুর্বেদের অধ্যক়ন- 
কারী পণ্ডিতের তুল্যবোধে মান্য করা কর্তব্য ॥ পাপীলোকেরা। যেমন 

শ্রীহরিনামের সঙ্ীর্ভন করিতে থাকে, সকল পাপসমূহকে ভশ্মসাৎ 

করিয়া শ্রীকুষ্ণভন্তি ও অসংলক্ষ্যক্রমে তেমনই সমুজ্জলভাবে প্রকাশ 
হইতে থাকে ॥ হে নারদ! মন্ষ্যমাত্রেরই একবার প্রীনারায়ণ-নামের 
উচ্চারণে তিনশত কক্স পর্য্যন্ত শ্রীগঙ্গাদি-সকল-তীর্ঘঙ্লানের ফল সিঞ্ধ 

হয়॥ হে মুনি! বেদ পুরাণ ও আগম শাস্ত্রের পাঠ এবং সমুদস্ব 

তীর্থে অবগাহন-ন্নান প্রভৃতির যথোক্তফলও শ্রীগোবিন্দনাম-সঙ্কীর্তন- 
ফলের এককলার শত অংশের এক অংশের তুল্যও কদাপি গণ্য 

হইতে পারে না? হেত্রাঙ্ষণ! খাক্, যজু ও সাম পাঠ করিবার 
প্রয়ামে ও বৃথা পত্িিশ্রমে আর কি প্রয়োজন আছে? গানের যোগা, 

হ্যাধ্য, বিধেয় ও আবশক এবং নিতাস্ত উপযুক্ত, শ্রীরুষ্ণ, ও্গোবিন্দ 

প্রস্ৃতি শ্রীহরির নাম, নিত্য নিত্য গান করিতে থাক ॥ চন্দ্র ও সুর্যের 

গ্রহণ-কাঁলীন কোটি গো-দান করিলে, শ্রীপ্রয়াগ-তীর্থে শ্রীগঙ্গাজল- 
সন্লিধানে কল্প-বাঁস করিলে এবং যতির আচার সহকারে মেরুপর্কবত- 

ভুল্য-পরিমাণ-সুবর্ণদান করিলেও যে ফল, তাহা শ্রীগোবিন্দনামসক্ীর্তন- 

ফলের এক শত অংশের এক অংশের তুল্য হয় না ॥ যাহার জিহবা গ্র- 

ভাগে “হরি, এই দুইটি অক্ষর বর্ভীয়, তাহার শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্ীব্ুটতে 

১৮ 
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হা পু্ষরতীর্ঘে পর্যটনে কি প্রয়োজন ? অনেকানেফ বহুবিধ তীর্থের 

নাম, বিশ্ষমতে  শান্সে উক্ত হইলেও, সে সদমুয় তীর্ঘযাত্রাদি 

অনুষ্ঠানের ফলও, শ্রীহরিনামসন্বীর্ভনফলের কোটি অংশের এক অংশ 
কুল্যও হইতে পারে নাঁ॥ ইষ্টাপুর্তার্দি সকল ধজ্ঞকর্শের স্ুবন- 
প্রকার অনুষ্ঠান করিলেও, সে সমুদ্ধয়ই পুনর্জন্মের কারণ হয়, কিন্ত 
জরীহরিনামের সঙ্ধীর্ভন করিলে পুনর্জন্ম হয় না॥ বাঁহাঁরা পরিহাস 
বা হান্তাদিত্ব ছলেও শ্রীবিষ্ণর নাম গ্রহণ করেন, সেই মন্থুষ্যেরাও 

কৃতার্থ এবং ইহলোকে তাহারা নিত্যই নমস্ত বুঝিয়| মানিবে ॥ 
স্ত্রীলোক বা শূদ্রজাতীরপুরুষ, অথবা অন্য ষে কোনও পাঁপযোনিজ 
লোকই হউক, সে ভক্তিপূর্ববক শ্রীহরিনামসন্কীর্ভন করিলেই ইহলোকে 
ও নিত্য-নমন্থাশ্রেনী-মধ্যে পরিগণিত বোধে মানিবে ॥ শ্রীহরিনাম- 

সঙ্কীর্তনে লোভ জন্মিলে আর দেশ কালের বিধি নিয়ম নাই, এবং 

উচ্ছিষ্টমুখ আদি দৈহিক অশুচিতেও নিষেধ নাই ॥ সকল প্রদেশে 
সকল কালেই শ্রীহরিনামসন্কীর্ভন করা বিহিত, নামসন্কীর্ভনে কোনও 
অশোৌচই বাঁধে না। শ্রীহরিনামসঙ্ীর্ভনই নিজের পরমপবিত্রকারী 
বিধায় তাহাতে কালাকালের এবং স্থানাস্থানের ব। শৌচাশৌচের বিধি- 
নিষেধ নিয়ম কিছুই নাই ॥ হে নারদ! শ্রীহরিনামের সক্কীর্ভন 
করিলেই জীবের সকল বন্ধনের মোচন হয় ॥ এই পৃথিবীতলে ন্নান- 
ক্রিপ্ায়, ও দানকর্ম্মবিষয়ে এবং জপ ও যজ্ঞ আদি ক্রিম্নার অনুষ্ঠানেও 

কালের নিয়ম আছে, কিন্ত শ্রীকঞ্চনামসক্কীর্তনে কাঁলাকালের কোনও 

নিয়মই নাই ॥ সাংখ্যযোগে কি যজ্ঞে কিম্বা তপভ্তাতেই বা কি 

করিতে পারে ? ভন্ব-বন্ধনের মোচন ও ভক্তি পাইবার অভিলাঁষে 
কেবল শ্রীগোবিন্দ-নাম-সঙ্কীর্ভনই করা বিধেয় ৷ পরদাররত, পাপাত্মা 
পরহিংসক এবং পরাপকারী প্রভৃতি পাপীরাঁও শ্রীহরিনামের অন্থকীর্তন 

থাবা সকলপাপ হইতে মুক্ত হইয়া! সম্যক্ শুদ্ধাচারী সাধুর তুল্য গণ্য ও 
যান্ত হয ॥. শ্রীকঞ্ণনাম ধাহার ধন্সম্পত্ভিতুল্য ও হিনি সর্বদা, সর্বজন- 
প্রিয়কারী শ্রীকষ্ঃনাম শ্রহণ করেন, সেই মন্থষ্য বার্থ ই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত 
হয়েন ॥ ছে নারদ, প্রীগোবিন্দ-নাম ত্যাগ করিক্, বর্শানষ্ঠান মাত্রই 
বন্ধে কারণ হয়, কোনও মতেই মোঁচনের কারণ হইতে পারে না ॥ 
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কর্শ-কাগুমাত্রকেই পরিত্যাগ পূর্বক কেবল শ্রীহক্রির নাম স্মরণ 
করিলে, শ্রীরুষ্ণনামের প্রসঙ্কেই সকল কর্মসিদ্ধির ফল আপন! 
আপমিই উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ মনের বিষয় ও ভোগের আশক় 

এবং সকল প্রকার কামনাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনামপরায়ণভাবে 

বিচরণশীলদিগকে শ্্রীহপ্বি, নিজের পরম 'ভক্রি প্রদান কক্ষেন ॥ 
শ্রীহরিনাষে রত হুইয়, সকল কর্ম পত্সিত্যাগ করিতে পানিলেই, জল 
তেদ করিয়া পঙ্কজ পদ্মপুষ্পের প্রকাশের তুল্য, সমস্ত পাপ উত্তেপূর্ব 
উদ্ধার কার্য সম্পন্ন হয়॥ হে দেবধি! শ্রীরুষ্জনামই মনে কেৰল 

বিরাজমান এবং কম্মের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণই কেবল কর্ন, এতাদৃশ- 
ভাবুক-ব্যক্তি, সকল লোক জয় করিয়া যথার্থই শ্রীকুষ্ণকে পায় ॥ 

এই ভূতলে ধাহারা সর্বদ! শ্রীহরিনাম গান করেন, স্বর্গের ইন্দ্র 

প্রভৃতি দেবতার! এবং অপর দেবতাগণও তাহাদের সেই ভাগ্য 
পাইতে পারে না ॥ শ্রদ্ধায় বা হেলায় হউক, স্মঙ্জল শ্রীহরির নাম 
একান্তভাবে গান করিলেই একাস্ত-ভক্তের চিত্তে সর্বদা, সেই অচ্যুত 
শ্রীহরি অবস্থিতি করিয়! থাকেন॥ হেনারদ মুনি! অন্তযজ নীচ 

জাতি লোকও একান্তভাবে শ্রীকঞ্চনামাশ্রয়-ভক্ত হইলে যেমন শ্রীহরির 

প্রিয় হয়, বেদপারগ ব্রাহ্মণেরাও তাদৃশ প্রিষ্ব হইতে পারে না ॥ 
বাহার! সর্বদ। শ্রীকষ্জের নাম গান ও সেবাআদি কন্দ করেন, 

তাহারাই বিপ্র, তাহাদিগকে নিত্য নমস্কার নিত্য নমস্কার ॥ ওহে, 
শ্রীহবির নামসক্কীর্ভনরূপ তপস্তাব্র প্রভাবে, ব্রাঙ্গণশ্বামিক অনীতি 

রতিন্বর্ণের অপহরণ, গুরুপত্বীগমন, ব্রহ্মহত্যা, ম্ধপান, এবং খলতা, 

এই নমুছ্বয়পাপ হইতেও উন্মোচন হয়। পুর্বজন্মের দেহ পরি- 
ত্যাগে আত্মা যেমন ভৌতিক দেহ হইতে মুক্ত হইয়া দেহাস্তর 
বা অবস্থাস্তর পাইয়। থাকে, সেই প্রকার শ্রীকষ্ণনামে আসক্ত ব্যক্তি, 
সকল পাঁতক হইতে যুক্ত হইয়া, ভাঁগবতী-তন্গ পাইয়া থাকে ॥ হে 
মুনিপুক্কব ! শ্রীহরির নাম ধাহার ব্রত এবং তপন্ত।, স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই 
তাহাকে ভবার্ণৰ হইতে পরিভ্রাণ করেন ।॥ শ্রদ্ধা-সহকাঁরে অবিরত 
শ্রীকৃষ্ণের নাষ গাঁনে রত থাঁকিলে, শ্রীঅচ্যুতহরিই ক্কুপা করিয়া সর্ব! 
সর্ধব্রই তীহার সর্ধতোভাবে মঙ্গল বিধানার্থে চিন্ত। করেন ॥ এম, 
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ক্রোধ, লোভ, যোহ, মদদ এবং মাৎসর্ধ্য-যুক্ত কিস্কু তাহার বে 

কোনও একটির বা! বহদোষের আশ্রয়ও সর্বস্বাপহরণকারী, লোকেও 
মহত্বপন্তাবোধে, প্রীহরির নামের সন্কীর্ঘন করিলেই সমুদয় পাপ. 
হইতে বিমুক্ত হয়॥ হে বিপ্র! শ্ীরুষ্ণনামসক্বীর্তনরূপ তপস্তাঁ- 
দ্বারা সর্বদোষকারী বা অশেবপাপে ব্যাপ্ত লোকও সমস্ত দোষ 

ও পাঁপ হইতে মুক্ত হয় ॥ তগপন্তাবোধে শ্রীরুষ্ণচনামের সক্কীর্ভনকারী 
জনের স্বকীয় জাতি ও আশ্রমের বিহিত ধন্ম্য কন্মের অনুষ্ঠান ন! 
করার জন্য, কি পাপাচারণ জন্য, কিম্বা জীবদ্রোহছ কি জীবহিংসা- 

আদি-জন্ত যাবতীয় পাঁপসমূহ হইতেই যুক্তি দ্রেন॥ অবিবাহিতা 
বস্থায় কন্তাগর্তজাত কানীন, বা বিধবাগর্ভজাত জারজ-গোলকণব্যক্তি, 

বা পতির জীবদ্দশায় জারজ কুণ্ড ব্যক্তি, কিনব! নিজ পতির অম্গু- 

মতিক্রমে অন্ঠপুরুষের ওরসে জারজ জনমাত্রেই, কিম্বা ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশষ্ত ও শুদ্রের গুরসাদিতে জাত যে কোনও বর্ণশঙ্কর 
জাতীন্ব লোক, কিন্বা অন্ত্যজ হউক, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, এবং 

যতি যে কেহ হউক না কেন, হে বিপ্র! উহার! পাতকী, মহাপাতকী, 
উপপাতকী, অতিপাতকী, অন্থপাতকী, সদাচারপরিভুষ্ট, পাষণ্ড, নিজ 

নিজ ধর্ম-বিবঞ্জিত, জীব-হত্যায় রত, ব্রাত্য অর্থাৎ শ্বশ্বজাঁতি 

ও বর্ণের শাস্ত্রবিহিত-সংস্কার-বিবর্জিত, নিন্দক, এবং অজিতেন্ড্রিয় 

হইলেও গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের পরমফকুণাপুর্ণ-প্রসাদ-বশতঃ জ্ঞানলাঁভে 
পশ্চাত্তাপ-পুর্রঃসর, যাবজ্জীবন শ্রীহরিনাম-সন্কীর্ভন-পরায়ণ হইলেই, হে 
নারদ! তাহারা জন্মাবচ্ছিক্ে পুর্বরৃত অসীম পাতক-পুঞ্জ অর্থাৎ কুট 

বীজ ও ফলোন্ুখ সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়তঃ শুদ্ধি লাভ করিয়া 
প্রীহরি-নাম-গুধ-মাহাত্মা দেশবিদেশে রটন! কর্পিতে করিতে এবং 

নিজেও শ্রহরির নাম-ত্রন্দের ক্পা-প্রসাদ ম্ঘরণ সহকারে দ্বোর ও 

মহাত্তরঙ্কর যমের অধিকার অতিক্রম করিয়। সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীগ্গোবিন্দপদ 
পাপ্ত হম্ব॥ হে বিজ! সংসাররূপ অন্ধকৃূপে পতিত লোকের! 

নানাবিধ দোষে বিশেষমত আগ্ল,ভ এবং. সংসারে নানাবিধ বাসনায় 
লিপ্ত, স্থৃতরাঁং সকল্ ধর্ম হইতেই বহিষ্কৃত হইয়াঁও, মৃত্যু মহাঁভরেও 
ভ্ষজ্জী গ্রীহরির নামের উচ্চ1রণ প্রভাবে মুক্ত হইয়! অব্য শ্রীগোবিন্দ- 
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পদ লাভ করে ॥ এতাদৃশ শ্রীহরির নাম আবহমান কাল বর্তযান মাছে, 
এবং প্রাণীদিগের উচ্চারণ করিবার জন্য বদনও আছে, তথাপি. কম্ম- 

পাশে বিশেষমত বদ্ধ হইয়া কেনই বাঁ জীবসকলে নরকগামী হয়? 
সনষ্যেরা শ্রীকষ্চ নামের উচ্চারণকফে বিসঞ্জন দিয়া কর্মকাণ্ডে রত 

হওয়াতে পুনর্জন্ম ও পুনসুত্যুতে ইতস্তত করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ 
বাহবা শ্রাকঞ্চের নামসকল গানকরতঃ শ্রীহরির সেবা করিয়া 

থাকেন, তাহারা শ্রীবান্থদেবের অক্ষয় অব্যয় পরম পদ লাভ করেন ॥ 

হে বিপ্র! শ্বশ্বজাতির এবং আশ্রমের বিধানাহুযারী-ভাবে অবস্থিতি 

করতঃ বাহারা শ্রীহরিনামপরায়ণ হয়েন, আমার পঞ্চবদনেও তাহাদের 

মহিমা বর্ণন করিতে সক্ষম হই লা ॥ যে ব্যক্তি শ্রীগোবিদ্দের নাম 
পরিত্যাগ করিয়া অশেষবিধ কর্ন অনুষ্ঠান করে, সে শ্রীকষ্চপদপ্রাপ্তির 

পথ না পাইয়া কন্মমার্গেই ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ মায়ামোহিতচিত্ত 

বশতঃ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা শ্রীকষ্চের নামসঙ্কীর্ভন ত্যাগ করাতেই 

সফল প্রকার যোনিতে জন্মিয়৷ ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ হে দেবধষি! 

যদৃচ্ছাক্রমে হঠাৎ কিন্বা কোনও আশার বশে অথব! পক্ষী প্রভৃতিকে 
শিক্ষাদেওয়ার প্রসঙ্গবশতঃ শ্রীহর্ির নাম উচ্চারণ ঝা ম্মরণ করিলেও এ 
নামের প্রভাবে সততই সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি হয় ॥ যে 
কোনও বিধায় হউক না কেন, যুক্তিদায়ক শ্রীহরিনীমের সঙ্কীর্থন 

করিলে সেই শ্রীকষ্খনামযাহাক্স্যে পবিভ্র হ্ইক্স ঘোর ভবসমুদ্র হইতে 
মুক্তিলাভ হয়॥ শ্রীহরির নামসম্কীর্তনে আস্থাবান্ ব্যক্তিকে দেখিলেও 

এ নামসন্কীর্তভন করিতে শ্রদ্ধা হয়, তাহাতে সে ব্যক্তিও এ শ্রীকষ্ণ- 
নাম গায়কের প্রভাবেই পরম-বৈষব-ধামে যায় ॥ পাপী লোকেরাও 
শ্রীহবিনামাশ্রিত ব্যক্তিকে দেখিয়া! প্রণাম করিলে, পাপমুক্ত হইয়া, 
সাধুজনের তুল্য সম্মানিত হয়।॥ শ্রীরুষ্ণের মূর্তির সঙ্গিধানে সর্বদা 
শ্রীকষ্ণের নাঁম উচ্চারণ করতঃ বিচরণ কন্সিলে, হেবিপ্র! আমি 

তোমাকে তথ্য ফথা বলি শুন, এই নাম সন্কীর্ভন ছারা যেন শ্রীভগবান্ 
হরি তাঁহার ক্রীতবস্ততুল্য নিজাধিকৃত সম্পত্তি হই! যান্॥। কর- 
তালিকা দিয়। শ্ীহরির নাম গাইলে, ওহে নারদ ! তোমাক বলতেছি, 

এই আমি মহাদেব সত্যই তাহার মিকটে নিজে বিক্রীত হইয়া থা । 
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একা স্তভাবে শ্রীহরির সঙ্সিধানে শ্রীহন্বির নাষ গাইয়! বিচরণ করিলে, 

সত্য সত্য শ্ীহৰি স্বপ্নই তাহার কাছে ক্রীত হুইয়া থাকেন। অন্যান্ত 
দেরতাদ্ধিগের কথা কি আর বলিব? ভাবে গদগদ্ধ হইয়া শ্রীক্ষচ্যুতের 
সজিধানে শ্রীহক্লিনামসন্ীর্ভনে রোদন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ংই বিশেষভাবে 
স্ৰীত হইন্! তাহার নিকটে থাকেন, তবে আর ব্রহ্মা আদি দেতাগণের 
কথা কি বলিবার বাকি রহিল £ হেনারদ! শ্রীহরির নাম গদগদ- 

ভাবে সঙ্কীর্ভন করিতে করিতে অবনীতলে পতিত হুইলে, সেই গানেন্র 
ভাঁবে শ্রীগোবিন্দ নিজে ক্রীত হয়েন, ইহার অন্যথা হয় না॥ জন্মিয়া 
যাহারা সন্গুরু হইতে শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ না করে, তাহাদিগকে দর্শন 
করাই উচিত নহে, তাহাদিগকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত ॥ 
সংসারসাগরের অমৃতন্বরূপশ্রীকষ্ণচনামকে যে মনুষ্য কদাচিৎও লয় নাই, 

তাহাকে মরণাস্তে, কুকুর ও গর্দভ এবং বিডভোঁজী শুকরের যোনিতে 
জন্মিয্া মণ করিতে হয় ॥ হেদেবধষি! এই ভবসংসারে নিস্তারের 

নিদান শ্রীহরির না মোহবশতঃ ন। লইলেই অধোগতি হয় ॥ শ্রীহপির 
নাম, গুণ, এবং লীলাকথার গান বা! শ্রবণ না করিলেই, সেই মনুষ্যের 
দর্শন এবং স্পর্শন পর্যযস্ত বিশেষ প্রকারে নিশ্চয়ই পরিবর্জন করিবে ॥ 

মন্ুষ্যজন্ম পাইয়! স্বপ্নেও যে ব্যক্তি কখনও শ্রীহরির নাম গ্রহণ করে 
নাই, সে নরাধমকে দেখিলেও পাঁতিক হয়, সুতরাং তাহাকে দেখাও 
অন্কুপঘুক্ত ॥ সত্যবুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেভাষুগে যজ্ঞ-যাঁজন, এবং দাপর 
যুগে শ্রীবিফ্ুর অর্চনাই সাধন, কলিষুগে শ্রীহরির নাঁমসঙ্কীর্ভনই সাধন ॥ 
সত্যঘুগে ধ্যান ও তপস্তা, ত্রেতাদুগে যজ্ঞকর্ম, ছাঁপরে পুজ এবং দান, 

কলিষুগে শ্রীহরির নামসক্কীর্তন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্ীহরিনামের এতাদৃশ 

মাহায্স্য যে, জিহ্বাগ্রে “হরি” এই ছুইটি অক্ষর বর্তমান থাক্ষিলেই 
কল্পসিকালে : জ্বব-সমুদ্র হইতে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবেক, শ্রাহরির চিন্ময়- 
নামত্রক্ম উচ্চারণ কন্পিলেই সকল ভুবন জয় করিয়া সনাতন -শ্রীকষ- 

পরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ বাহার জিভ্বাগ্রে “হরি+ এই ছুটি অক্ষর বর্তমান 

আছে, তিনি নিশ্চয়ই ত্রিভুন্ব জয় করিয়াছেন, তিনি.নিশ্চয়ই ত্রিভূবন 

জয় করিয়াছেন,. তিনি লিশ্চয়ই ত্রিভুবন জয় কন্িগাছেন ॥ চভুম্মুথ 

বর্গ সহঅ-বদন-অনস্তও তাহার ফল বলিতে দৃক্ষম হুইতে পারেন 
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না, আমি পঞ্চমুখে কতইবা কি বলিব ? হে বিপ্রণ কলিষুগ্ে প্রীহরির 
নামই মঙ্লজনক এবং পরম শ্বস্তায়ন, ইহাই সত্য ॥ জীবগণের ভউ্রীহরি- 
নাম-সক্কীর্ভন ব্যতিরেকে অন্যথ! গতি আর ' কোনে প্রকারেই নাই ॥ 
শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্ীকৃষ্-লাম-মাহাক্ক্যে ৯৮ অধ্যায় ॥ *॥ 

এ শ্রীহরি-নামের কীর্তন ও শ্রবণই শ্রীহরিভক্কি-সাধনের মূলনিদান 
ও সুলতিত্তি উপাদান প্রেমভক্কি-কল্পবৃক্ষের জীবনাধায়ক জীবিত- 
সঞ্চারক লুধাধারান্বরূপ, যাহ! দ্বার! সেকের অভাব হইলে শ্রীচরণে 
আর্বোহিত প্রেমভক্তি-কল্পতরুও শু হইয়৷ নির্পুল হইয়া যায়। ইহা 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেধ্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভূর শ্রীরূপ- 
গোস্বামীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে উক্কি আছে; যথা, *ন্রমিতে ভ্রমিতে 
কোনও ভাগ্যবান জীব। গুরু-কষ্-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ যালী 

হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ কীর্তন জলে করুয়ে সেচন ॥ উপ- 
জিয়া বাটে লতা ব্রন্ধাণ্ড ভেদি যায়। বিব্জা-ব্রহ্গলোক*ভেদি পরব্যোম 

পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । ক্কষ্চচরণ-কল্পবৃক্ষে করে 

আরোহণ॥ তাহ! বিস্তারিত হঞ1 ফলে প্রেমফল। ইহ! মালী নিত্য সিঞ্চে 
অবণাদি-জল ॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি মাতা । উপাড়ে বা 

ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥ তারে মালী ঘত্ব করি করে আবরণ । 

অপরাধ-হস্তি যৈছে না! হয় উৎপন্ন ॥ কিন্তু লতার সঙ্গে বদি উঠে উপ- 

শাখা । তুক্তি-সুক্তি-বাঞগ্চ। যত অসংখ্য তার লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার কুটি 
নাটি জীবহিংসন। লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখা গণ ॥ সেকজল 
পাঁঞা উপশীখ! বাটি যার । স্তব্ধ হা! মুলশাখা বাটিতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাথার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা। বাড়ি যায় বৃন্নাৰন ॥ 
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলশ্ষি মালী কল্পবৃক্ষ 

পান্ন॥ তীহ! সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেষফল রন করে 

আন্বাদন॥ এইত পরম-ফল পরষ-পুরুষার্থ। বার আগে তৃণতুল্য 

চারি পুরুতার্থ॥৮ সেই ভক্তিকল্পলতার প্রধান উপাদান ও সাধনাঙ্গ 
শ্রীশ্রী নামসন্কীর্তন উহা হইতেই উল্তাবিত--্রীহরিভন্তি থা ।-_. 

শ্রীন্ৃত উবাচ । বিষুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়। সর্বমবাপ্যতে। যথা 

ভক্ত্য' হবিস্তব্যেত্তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥ মহতঃ শ্রেয়সে। মূলং প্রপগধঃ 
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পুণ্যসন্ততে: | জীবিভশ্ত ফলং স্বাছ দদাঁতি শ্মরণং হরেং |॥ ভজ ইতোষ 

বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পর্িকীর্তিতঃ। তন্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্ি- 

সাধন-ছুষ্মী॥ তে তক্ষা লোকনাথন্ত  নামকর্মাদিকীর্ভনে । মুক্ত্ত্য- 
শ্রুগি সংহর্ধাৎ যে চহ্ৃষ্টতনুরুহাঃ ॥ জগদ্ধাতুমহেশন্ত দিব্যাজ্ঞাচরণাব্যয়াঃ। 
ইহ নিতাক্রিক্ীঃ কুযুণঃ গ্রিগ্ধ! যে বৈষ্ববাস্ত তে ॥ প্রণাম-পৃর্বকং ক্ষাস্ত্যা 
যে! বদেৎ বৈঞবে। হি সঃ। তত্তক্তজনবাঁৎসল্যং পুজায়াঞ্চাহছমোদনং ॥ 
তৎকথাশ্রবণে শ্রীতিঃ স্বর-নেত্রাঙ্গবিক্রিয়া ৷ যেন সর্বাত্মন। বিষে ভক্ত্য। 

ভাবে! নিবেশিতঃ ॥ বিপ্রেষীস্বরদৃষ্টিশ্চ মহাভাগবতো হি সঃ। বিষ্কোশ্চ- 
কারণং নিত্যৎ তদন্নং দন্তবর্জিতং ॥ স্বর়মভ্যর্চনধ্ৈৰ যো বিষুণং বৌপ- 
জীবতি। তক্তিরষটবিধা হোষা যন্মিন্ শ্লেচ্ছে হপি বর্ততে ॥ স বিপ্রেন্টো 
মুনিঃ শ্রীমান্ ষজাতঃ স চ পণ্ডিতঃ। তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং সচ 
পুজো। হথ। হরি ॥ স্তঃ সংভাষিতো বাপি পুজিতো বা দ্বিজোত্তমঃ। 

পুনাতি ভগবস্তক্তপ্চণ্ডালো৷ পি যদৃচ্ছয়া ॥ প্রণতার প্রপন্নায় তবাম্মীতি 

চ যো বদেৎখ। অভন্বং সর্বভূতেভ্যো! দগ্ভাদেতদ্বতং হরেঃ ॥ মন্ত্রযাজি- 
সহত্রেভ্যঃ সর্ধবেদাস্তপারগাঃ । সর্ববেদাস্তবিধকোট্যা বিষ্ভক্তো 
বিশিষ্যতে ॥ এ্রকাস্তিকাশ্চ পুরুষাঃ গচ্ছন্তি পরমং পদম্। একা স্তিন! 

সমে। বিষুর্যস্াদেষাং পরায়ণঃ ॥ তন্মাদেকাস্তিনঃ প্রোক্তান্তদ্ভাগৰত- 

চেতসঃ । প্রিক্সানামপিসর্ববেষাং দেবদেবহ্য স প্রিয়ঃ। আপত্স্বপি 
সদা বন্ত ভক্তিন্নব্যভিচারিণী ॥ য! গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপার়িনী । 
বিষুং সংস্মরতঃ সা মে হৃদকায্োপসর্পতু ॥ অন্তর্থতোহপি বেদানাঁং 
সর্বশাস্ত্রার্থবেন্ভপি । যো ন সর্কেশ্বরে ভক্তন্তং বিদ্যাৎ পুরুষাঁধমম্ ॥ 

নাধীতবেদশাস্তোপি ন কৃতং চাঁপসব্যবৎ। যো ভক্তিং বহতে বিষ্কৌ৷ 
তেন সর্বং কৃতং ভবেৎ॥ যজ্জানাং ক্রতুমুখ্যানাং সর্বেষাং পারগা, 
অপি। ন তাংযাস্তি গতিং তক্তা। বাঁ যাস্তি সুনিসত্তম !॥ যঃ কশ্চিৎ 

বৈকফধো লোকে মিথ্যাচারো হপ্যনাশ্রমী। পুনাঁতি সকলান্ লোকান্.. 
সহশ্রাংগুরিবোদিতঃ ॥ যে নুশংস। হছ্রাজ্মানঃ পাপাচাররতান্তথা ॥ 

তেহ্পি বাস্তি পরং স্থানং নারায়ণ-পরারণাঁঃ ॥ দৃঢ় জনার্দনে ভক্তির্ম- 

দৈবাব্যভিচারিবী । তদ| কিয়ৎ স্বর্স্খং দৈব নির্বাশহৈতুকী ॥ ভ্রাম্যতাং 
সিশ্নংসারে নহাণাং কর্মহূর্গমে। হস্তাবলম্বনোক্েকো। ভক্তি-তষ্টো 
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জনাদীনঃ ॥ ন এরপোতি শুণাঁন্ দব্যান্ দেকষেবস্য 45 নর :সুনরে। 
ববি! ভয়: সব্ধব-ধর্শ-বহিষ্কতঃ ॥ নামি সংকীন্তিতে বিকোরধস্য পুইসোন 
জায়তে। শরীরং পুলকোন্তীসি তস্ভবেৎ কুপৃপোপিমস্। বনি স্বতে ববিজ- 
শ্রেঠ! মুক্তিরপ্যৎচিরাস্তবেৎ। বিক্ষৌ নিখিষ্ট'মনসাং কিং পুর্বুজিন-. 
য় ॥ -পুরুষমভিবীক্ষ্য পাশ- ২ বদতি কিল তস্য কর্ণ-সুবে 1 পরিহর 
মধুসদন- -প্রপন্নান্, প্রভুরহ্মণ্ত- নৃণাংন বৈষণবানাস্ ॥ আপি চেৎ নুুরা- 

চারে! ভজতে মামনন্ততাক্। সীধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি'সং। 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শঙবচ্ছাত্তিং নিবচ্ছতি। বিপ্রেন্র !. প্রতিজানীহি 
বি্কু-তক্তো ন নশ্ততি । ধন্দীর্ঘকামৈঃ কিস্তগ্ত মুক্তিত্তস্ত করে স্থিতা। 
সমন্ত-জগতাম্ মূলে বস্য ভত্তিঃ স্থিরা হরৌ ॥ 'দৈবী হোষা ওপমরী হয়েশরীয়া 
ছুরত্যয়1। তমেব যে প্রপদ্ধস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ কিয়দারা- 
ধনে পুংসাং শিশ্তে হরি-মেধসঃ। ভ্জ্যিবারাধ্যতে বিক্ুর্ননিভত্রৌপ- 
কারকম্ ॥ নদাঁনৈর্বিবিধৈর্দত্বৈর্নপুশ্পৈর্নাহলেপনৈঃ। তোধমেতি মহা- 

আসৌ বথ! ভক্ত্যা জনা্দনঃ ॥ সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য ঘে'ফলে হম্মতোঁপমে.। 
কদাচিৎ কেশবে তক্তিস্তস্ক্র্বা সমাগমঃ ॥| পত্রেষুপুশ্পেদু ফলেবু সত, 

তোন্নেযু লভ্যেতু সদৈব সৎ । ভক্ঞ্যিক-লভ্যে পুরুষে পুর্বাণে, 'সুটক্ত্য 
কথং ন ক্রিস়্তে প্রবত্বঃ ? ॥ আস্ফোটয়স্তি পিতিরঃ রৃত্যন্তি পিতাষহাঃ | 
বৈষ্বো-হস্মঘকুলে জাতঃ ঘ নঃ স্তারিষ্যতি ॥ 'অজ্ঞানিনঃ ুরবরং 

সমধিক্ষিপত্তি, যে গিরি শিশুপাল-নুযৌধনাস্তাঃ | ুক্তিং গতাঃ 

শ্মরণ-মাত্র-বিধুত-পাঁপাঃ, কঃ সংশয়ং পরম পরম-ভক্তিমতাং জনানীম্1 শরণং 
তং প্রপয়া যে উজির 1 তেহপি মৃত্যুমতিত্রম্যবাস্তি তম 
বৈষ্বম্পর্দম ॥ ইতি প্রগাকড়ে মহাপুরীণে শ্রীতগবস্তক্তিঃ ২৩১ অধ্যারঃ 1 
নামোচ্চারণেন নমস্কারাদিকম্ ভক্তি-সাধনং তত্রৈব ২৩২1. ২৩০।:২৩৪ 
অধ্যাতরবু হষ্টব্যম্ ॥*॥ ্ীহরের্া মাখ্যান-বিবরণমুভগারণ-মাহাত্মযঞ্চ 

যথা, কাঁল্নিযমন্তত ন (দেশ-নিরমস্খা। ৷ নৌছ্ষ্টাদদৌ নিবেধোহিস্তি 

হবৈর্বামনি ুন্ধকঃ ॥ জাঁনং দেবা্ঠনং ধ্যানং ধারণ! নিয়মোঁ বখহ। 
 পরত্যাহীযঃ সমাধি্ট, হরি-নাম-স্মংন চ |. ইতি শ্রুপর্ীযোতর-ধণ্ডে 
৯৮ স্যার: ঢ অপিচ, হরেরাম বরা হাের্নামৈব ১: 



দিবা তু 

২১ ১ বিলাসোনধ ত. শীধৃতারদীয়-পুত্রাণ- বচনষ্ রা হরে গ্রন্থ অন্ঠানি চ 
প্রীহরি-নাম- -মাহাত্মাদি-স্চচকানি, প্রমাণবচনানি তথা ভীবৃহাঁগবতাসৃত 
প্রতক্িরসামুত- *সিন্দু-জীভক্তি-সন্দর্ভ- ্রসথতি-গরস্েহু ভুরিশো র্টব্যানি ॥ 

+গগুতরাশাস্তরেচ এতচনমুল্লিঙিতম্ তত্র প্রীচৈতন্ত-চরিত-মৃতোহ্ৃত- 
সৌরেমালা টাকা । যখা, হের্াদতযাি, শ্োকদয়েনারয়স্তদেবাহ। 

কেখলং হেন ভনসিতি। েতায়াং ব্রেতা-যুগে ধজাদিভিফিফুং 
প্রাপ্থোতি, কল তদ্ যঞ্ঞাদি নাস্তযেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। 
ছাপরে . ছাপর-যুগে পরিচর্ধ্যাদিভিং সেবাদিভিবিফুত প্রাপ্োতি ম্ম, 
কো স৷ পরিচর্যা নাক্য্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্য! 
ধ্যানতে! গতিরন্থ!, যজ্জাদিতো৷ গতিরগ্ভথা! পরিচর্ধযাতে। গতি, 

কলো নাস্তোব, কলৌ তহ্-প্রাপণং হরি-নাম-কীর্ভনাৎ। হসন্ রুদন্ 
গায়ন্ নর্ভনাৎ হরিঃ প্রাপ্যতে ॥ 

_জীচৈভন্তচ-রিতানবতে আদি-খণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
প্ীগুক্লান্বরের অন্ন-ভক্ষণের পর এ শ্লোকের স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়া 
উপদেশ দিক্সাছেন, যথা--“তবে শুক্লান্বর কৈল তুল ভতক্ষণ। 

হরের্বাম লোকের কৈল অর্থবিবরণ॥ কলি-কালে নাম-্ধপে 
কফ-অবতার ! নাম হৈতে হম্ব সর্ব-জগৎ নিস্তার ॥ দা লাগি 
হরের্নাম-উক্তি তিনবার। জড়-লোকু বুঝাইতে পুনয়েবকার। কেবল 
শব পুনরপি নিশ্চয়করণ। জ্ঞান-যোগ-কর্ম-তপ-আদিনিবারণ ॥ 

অন্তথা খে মানে তার নাহিক নিস্তার । নাই নাই নাই তিন, তিন 
ব্রাক |.* 7৮ প্ভণছৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। আঁপনি 
নিরভডিযানী আন্তে দিবে মান ॥ . তরু-সম-সহিষুতা বৈষ্ণব কক্রিবে ॥ 
ভাড়ন-ভৎপনে কারে কিছু না বলিবে। কাঁটিলেহ তরু যেন কিছু না 

বুল? শুকহিয়। মৈলে কারে প্রানি ন! মাগয়ে ॥ এইমভ বৈষব কানে 
কিছু না মান্িবে। অধাঁচিতনুৃত্তি কিবা শীক ফল খাবে ॥ সদ! নাম 
ল্ইবে বা-লাঁভেতে সক্কোর। এইিত আচার করে তক্চি ধর্তবপোঁষ ॥% 
 থাছি: জপগ্াবশীগ্রস্থে জমার প্রণীতপদ্ে পরি | 

বিনিক্হতোপরেশঃ। 
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তুণাদপি বীেন রোরিব সহিষুনা । 3. 

অমানিন। খানদেন কীর্নীয়ং মধ হবিঃ 1 ইতি জীবিত বর্া_ 
অমানিনা মান-হীনেন্ন জনেন কর্তৃন্থতেন সা হিঃ গোবিনঃ 

কীর্তনীয়ঃ শরণীয়োভবেিত্যর্থঃ। কথন্ুতেন মানদেন অন্যেত্ো মানং 
সক্মানং, .দদাতীতি তেন । পুনঃ কথভূতেন তরোরিব বক্ষবৎ সাহিষুন! 

সহনশীলেন। পুনঃ কথস্ৃতেন ভৃথাৎ প্রাণ-হীন-তৃখ-সকাশাঁৎ সুনীচেন 
হুশ ভূতবৎ হিংসা-রহিতেন। এবন্ুতেন জনেন ইতার্ঃ ॥ ইতি ।। 

বাহু করি কহি শুন সর্ব-লোক। নাম-নুত্রে' গাঁথি পর কণ্ঠে 
এই শ্লোক। প্রভুর আজ্ঞায় কর এই ্ সোকাচরণ। অবশ্ত পাইবে 
তবে শ্রীকুষ্*চরণ ॥” শ্রীকষ্দাপস-কবিরাজ-গোস্বামী 1 

শ্গরুড়মহাপুরাণে শ্রত্রীহরি-ভক্তি-কখন-প্রসঙ্ষে উ্হ্ত-মহাশক্ের 
উক্তিতে শ্রীহরি-ভক্তির বিশেষরূপে বিবরণ আছে যে, ভক্তিদ্বারা 

শ্রীতগবান্ হক্সির যেমন স্তোষ হয়, তেমন সস্তোষ অন্ত আর কিছুতেই 
হয় না। শ্রীহরি-নাম-ম্মরণই মহা-মঙ্গলের মুল ও পুণ্য-সম্ততির প্রশ্থাতি, 
এবং উহাদ্ার। জীবনের সুশ্বাহিঅমৃতফল পাওয়া যায়। গত” 
ধাতু সেবন অর্থের প্রত্যায়ক . বলিয়া পশ্তিত-গণ সেবনকরাকেই 
ভক্তির বহুল-সাধন বলিয়া! সর্বতোভাবে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ সমস্ত- 

জগতের বিধান-কর্তী-শ্ীমহেশ্বরের এই প্রকাশ্ঠ-আজ্ঞাঅনুসারি আচ- 

রণে অব্যয় ও অক্ষয় ভাবাপর-লোকদিগের নিখিল-লোক-নাথ-শ্রীহরির 
নাম, লীলা ও গুণ-আদির কীর্তনে, শরীর রোমাঞ্চিত হর এবং 

নয়ন-ধুগল হইতে আনন্দ-বারি-ধার! বিনির্ত হয়, এই প্রকার 'নিত্য 
তক্মন-সাধন-ক্রিয়ানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিরাই শ্ররীহরির প্রীতিপান্র-বৈষ্ণব ॥ 
ক্ষমা-শুণ-স্বভাবে প্রণাম-পুর্বক বাক্যালাপ করা, শ্রীহুরি-ভক্ত-জনে 
বাৎসল্য করা, শ্রীহরি ও হরি-ভক্রের কথা-শ্রবণে প্রীতি এবং ক". 
স্বর বিকৃত হইয়. গদগদভাব, নেত্রে আবম্ধাশ্র-মোচন : এবং শরীরে ৰ 
রোমাঞ্চ উদগত হওয়া, এই সকল শীহকরিভক্তি, পদ্ধতির সর্ব সর্ববতো- 
ভাবে অন্তনিবিষ্ট করিয়া জানিবে, '. আর শ্রীহরি-নামের কীর্তন: ও 
শ্রবণ করাই শ্রীহদ্ধি-তক্তির মুলীভূত উপাদান কারণ ॥ ব্রা্ষণকে ঈসা 
ভাবে দর্শন ও নিত্য বিষধর উদ্দেশে প্রস্তত অন্ন দশ্ত-পরিত্ঠাগ-পুরঃদর 
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ষেব্য্তি শ্বকসং সর্ধ-প্রকারে আনা পূর্বক উপজথীবিকা নির্বাহ করি 
খাকে, সেবুক্িও অহা-ভাগ্রবধ.। এই অঙ্টাগকার ভক্ষির অঙ্গ 
মেক্ষোতেও . র্ভাইলে: ্ েই েকব্যক্তিও জাতি-কুল-সম্প্, ভীমান, 
বেররজ্দল-ব্ধি- সম্পরউত্তমসদ্বাঙ্গণের তুল্য সম্মান্থাস্পদ হইখ! যাব. 
উর ক রা রিলে পয হা হই গ্রহণ করা উচিত, 

তা পুজনীর হয়। উল্লিখিত সবার তীর 
ব্যক্িকেও যযুচ্া ক্রমে স্মরণ বা. সম্ভাষণ, কিন্বা পূজা করিলে দ্বিজো- 
ত্বমের তুল্য পবিত্রতা বিধান করে ॥ প্রণত হইয়া “আমি. তোমার 
হলাম” এই বাক্যে. ভাববশতঃ শরণাগত সমস্ত প্রাণীকেই অভন্ 
প্রদান করাই ভগবান্-প্রীহরির প্রতিজ্ঞ করা৷ নিয়ত ব্রত দেখ, সহত্র- 
সহল্র-ক্্াজী-ব্যক্তি হইতে সর্ব্ব-বেদাত্ত-পারগেরা শ্রেষ্ঠ, কোটি-কোটি- 
সবধ-বেদাস্তবেভ হইতে একবিফু-ভক্ত বিশেধগ্রকারে শ্রেষ্ট । 
প্রহর প্রকাস্তিক-ডক্ত মহাপুর্রষের৷ পরম-পদ. পাইয়া খাকেল, 
ভগবান্-শ্রীহরিও, একাস্ত-ভক্ত-পরায়ণ, এবং একাত্ত-ভক্তেরাঁও, শ্রীহরি- 
পক্সাণঃ কুত্রাং. উভয়ই, সম-তুল্যমাননীয় ॥ অতএব শ্রীভগবান্- 
শ্রীহরিতে এফাস্ত-ভাবে, সমর্পিত-চিত্তব্যক্কিগ্রণ প্রীকাস্তিক-ভগবন্তকত,. 
এবং. উহারাই.. দেব-দেব ত্রগবান্-্রীহক্সির প্রিয়সকল বস্তহইতেও ৷ 
অভিশর. প্রিজুতম। সমুহআঁপদে বিপন্ন*বস্থাতেও এীকাত্তিক- 

তক্তদিগের অুত্তঃকরণে সর্বদা শ্রহরিতে অব্যভিচারিণী-ভক্কতি অচল” 
ভাবে বিরাজমান! থাকে । তাৎপর্য এই যে, বিবেক-রহিত-ব্যক্ডি” 

বিগ বিয়েতে গ্রীতি, .যেমন অবিনশ্বর-ভাবে স্থির থাঁকে,. সেই 
বিশ্-বিষয়ক অচল! জীতি তাহাদিগের হৃদয়কে .. ছাড়িয়া, যাক্স না, 

অস্িংকৃরণে শীষের মাম-লীলা-কর্দ ও গুণ সর্ধদাই সম্যক্-ভাবে 
রঃ কারে স্মরণ হইতে থাকে ॥ বেদের অন্তপতি ভার-তাঁ্রধ্যর্থ-, 

চ্নসহকানে বেদার্ঘ-প্রিজ্ঞাত! এবং সর্ব-শাক্াথ-বেতা হইয়া'9/ 
র্কে্র-ীহারির তল ন.হইলে অজ্ঞানটী অধম-পু্যূ-মধ্যেগণ্য হয় ডা 

আনেন অধ্কধন কিছ. ইবপরীত্য-বোধে যন্ডানবি-কশ্ ন1. কার়ালেঞ) 

বিশ্লুতে এক-মার-ডক্তি করাঁতেই উক্তসমুদ, কীর্ধ্যই সুবিহিত্রযত্তরে? 
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শত নেশার: হইয়া যায় 8... ওকে, সুনিধিসঠোর মাধ, গেজ ও. 
পরম-সাধু কৃমি নারদ ! উ্বরি-ভক্তিস্বারা-যে গর্চি পাওয়া, যয কাঠ, 

যজ্ছ.ও মুখ্য-মুখ্য সন্ত ব্রতঃসম্যক্বিধাঁনরিধায়-সমপূ্ম-সামরন. করিও, 
সেই গি পাওয়া, ফহিতে. পারেনা. এই অঙ্মতজ কশট-আভারী, 
বা. আশিয়-ভষ্ট হইরোও- ৈষ্ণবব্যক্কি, সূর্যোদয়ের: তুল্য, পাপাক্কার- 

নাশ-পুর্বক, সরল-লোরুকে পবিত্র করিয়া থাকে. ।: নৃশংস. নিছক), 
ছরাতআ্মও. পাপাচা্র-রত হইয়া! নারায়ণ-পরট্ণ হর! প্রযুক্ত গরম- 
স্থানে; চলিয়া যায়) শ্রীজনার্দনে নুদৃ়া-অর্যভিচাব্িবী-ভক্তি,'.হইলে 
হুর্গশন্ধও তুচ্ছ রোধ হস; যেহেতু সেই ভক্তি সমুদ্রয়-পাপ ও তাপের. 
নির্বাথের, কারণ হয় ॥ কর্ঘ্কাগু-দুর্গম, এই-সংসার-মার্গে. ্রমণন্টীল- 
জীবের. পক্ষে, ভক্তিদ্বারা' তুই্-জনার্দনই এক-মাত্র সুদৃড় অবরান্ম ॥ 
যে ব্যক্তি দেবদেব শ্রীচক্রপাণির- দিব্য-গুণ শুনিস্া9 শুনে লা, 
সে ব্যক্তি কর্ণেন্দ্িয়-ব্রহিত বধির,এবং সর্বব-ধর্দ-বহিষ্কত-বলিয়! জালিবে॥ 

শ্রীহরির-নাম-সম্কীর্তন শুনিয়া যে শরীর পুলকিত নাহয়, উদ: পুি- 
গন্ধ-হুক্র-স্ৃত-দেহতুল্যই জাঁনিবে। . হে দ্বিজ-শরেষ্ঠ ! বাহার. নাম-স্পরণ- 
মান্রেই - অচিরাৎ মুক্তি হয়, সেই. বিষুতে ছিত্ত-নিবেশ্ধ কৰিলে - য়ে 

সমুদয় ম্হা-পাতকের ক্ষয় হয়, তাহা! আর কি বঙ্গিবার আছে... 
ধর্ম-রান্ধ-যম, হস্তে পাশ-ধারী- নিভদুত-পুক্রম্বের কর্প-মূকে ইহা নিশপ্মই 
বলিয়া দিয়। থাঁকেন যে) দেখ সাবধান | প্রীহরির;.শরণাগন্চব্যন্জি- 
দিগ্নকে পরিহার করিও». যেহেতু বৈষবের উপর আইযার, কোনিও 
প্রভৃত্ব-ন্সধিকার নাই। তবে বৈষ্ণবতিন্ন, আর . সমুবয়রোক্ের ' 
পক্ষে .বথ।-বিহিভ, কার্ঘযসজ্পাদন. করিও । ভগবাম্. নিজে” সা . 

কন্পিয়াছেন,+-অতিশয়হ্রাচারীও অনন্য হইয়া অএকাম্তগলাবে সাবাকে 
ভন্বন! করিলেই. সেই লোকই সাধু:বলিক! সন্মানিন্ড : হইনেকখখ. যে 

হেডু.. স্মামাকে.ভজজন1.: করাতেই-. তাহার... সমুদযসৎকর্ানুষ্ঠানই 
সুষষ্টদিত হইযা/যার, ছুতরাংই.সাঁধুদিগেক্স' সম্মানের “হেতু দকল- 
সধ্রাধেসায়ই সম্পন্ন হইঙ্গা স্সিদ্ধ' হইল ।” ভুরাচায়ীদিগের " দীজই 
ধঙ্থান্মা; হইবার. একমাত্র. এই উপায় 'ষে.. শ্রীহরির আম শ্রুবগ ও 
কীন্ঠন-ূপ ভেঙন' করা, .উহাতেই নিরস্তর সমুদদ্পাস্িলাভপ্হয় | 
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এতে! দিন টিাস্রনরানান দানার 
নিনাশ হুক নাং. সমস্ত-জগতেক্স. মূলীভৃত-জ্রীহরিতে অচলাতক্তিসম্পর্ন- 
জলের: চতু্কহর্গের মধ্যে সর্ধব-প্রধান-মুক্তিই হস্ত-গৃভ হওয়া দিধাঁর ধর্, 
অর্জ-হাঁ কামে আর হার ক্ষি. আর্ক বা প্রয়োজনই বাকি? 
গবান্ হরিতর বরঙ্গাও-বিজবিনী-গুণমরী-মায়া উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই 
কঠিন, ব্যাঁপাক্ষ, কিন্তু ভ্রীহ্লির শরণাগত হইলেই অল্লাকাসেই শী 
মা উত্তীর্ণ হইব! বাইতে পারে । শ্রীহরিপরায়ণ-জনের আরাধনাংশে 
অন্ত: কিছুই... অবশেষ থাকে 'না, 'ষেহেতু, শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্তন-কপ 
ভঙ্জলদবানাই সসুদয়-সিদ্ধি'দাধন হইয়। যায় ॥ শ্রীহরির আরাধনী করিতে 
কের়ুল এক-মাত্র ভক্তিই আবশ্তক, তদ্ভিশ্ন আর কিছুই আবশ্তক 
করে না, কেবল এক-মাত্র ভক্ষি-ভিন্ন আর কিছুতেই উপকার সাধিতে 
পাক্সে নাঁ॥ দেখ, সেই শ্রীভগবান-হর্ির এতাদৃশ-উদারাশক্ব ষে মানসিক 
ভক্তি-্ডাৰ ছার! বাদৃশ-সন্ভোঘ হয়, বিধিধ-প্রকারে-দেয়দান করিলে 

কিনা, পুষ্প বা চন্দদআদি অন্থলেপন দিলেও তাঁদৃশ-সস্তোষ আর 
কিছুভই হয় না। বিষ-বৃক্ষ-স্বরূপ সংসারের ছইটি ফল অধৃত-ফলের 
সমান, যে ফোন সময হউক, জীহরিতে ভক্তি একটি, আৰ শ্রীভগ- 

বন্তক্তের সহিত সমগিম এই একটি ॥ তুলসী ও আমলকী প্রভৃতির 
পত্র স্থ বিহিক্-পুষ্প সকল এবং বিহিত-ফল সকল থাকিতে এবং সর্বদ! 

স্থলত বিছিত-লপ্রভৃতি পুজার উপকরণ-প্রব্য যথা-কাল ও যথা-. 
স্থান-্বাভ্য বিদ্কমান থাকিতে 'ও দেশ-কাল-পাত্রীনপেক্ষ, কেবল একমাত্র 
ভক্ষিদ্বারালভ্য সেই পুরাখ-পুরুষ-শ্রীহরিক় নিকট কি কারণেই ৰা. 
কর্পা-পাশ-বন্ধসেক পাশ হইতে উন্মোচন বিধয়ে বিশেষ-যত্ব করে না? 
অছে11 . আমারিগের কুলে . বৈষ্ণব জন্মিয্াছে, সেই আমাদিগকে 
সর্কাতোাবে গ্ররিতাপ, করিবে, এই বলিয়া বিষ্লু-ভক্কের পিতৃ-গণ বাহু 
আন্েটির+ বং পিতামহগখ অ্রমৌদ-সহকারে নৃত্য করিতে: ই 
বিব্রেন।.. করিলে -শিলুপাল ও -ছের্যযোধন প্রভৃতি হখন বিদ্বেষ-ভা 
জীহস্থিকে স্বর্ণ :.৪ তাহার. নাসশ্রবণ এবং উচ্চারধ -করাতেই রা 
দগ্ধ ক্ষরিভ 'হল্রয়াতে 'ুক্তি পাইয়াছিল, তখন পরম-ত্রক্কিমান- 
জবার্দিগৈর 'ভ্ীহরিন্তজনে যে পরম-পদ-গ্া্ডি হয়, ইহাতে অৃ্ কোন 
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ওকূপ নং রংশযনাই জানিবে॥ খ্যানখয়াগ-বিবর্ছিত-ব্প্রিতাও হরির 
শরণাগত্. হইলেই মৃত্যু 'ক্তিরম, করিয়া (সই সুপ্রসিদ্ধ-বৈহর্র:পদ 
পায়, ইয়াও নিঃসংশয় ॥-.এই ভীহরি-ভদ্জির কথা শীগরড-পুজাশে 
২৩৯, ্মধ্যায়ে দেখিতে পাঁইিবেক |. আর স্রীহক্িনাষ উচ্চারণ-সহকারে 
তাহাকে নমস্কাক় করা! প্রভৃতিও যে, ভক্তির সাধন, উদ্বাঞ্জ এর পুক্াণেই 

২৩২.। ২৩৩ ও ২৩৪. অধ্যায়ে আছে দেখিয়া লইবে ) ভ্রীহরির দ্বাম- 
মাহাক্স্-বিবরণ এবং তাহার শ্রবণ ও. কীত্তীনের যাহাত্থ্য, যথা 
প্রীপগ্থ-পুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৮ অধ্যায়ে | শ্রীহরি-নামের শ্রধণ ও কীর্তনের 

বিষয়ে, কোনও কালাকালের নিয়ম নাই, কোনও স্থান্যন্থানের লিশ্বম 
নাই এবং উচ্ছিষ্টাদিজন্য অণুচিতার প্রতিবন্ধকতা-ন্বরূপেও বা! কোলও- 
রূপে কথঞ্চিৎ কুত্রাপি কদ্দাচ কোনও বাধা নাই ॥ ভাৎপর্ধয এই বে, 
জীহরির নামের শ্রবণ ও কীর্থনে দেশ-কাল ও পাত্রের কোনও অপেক্ষাই 
নাই ॥ তত্ব-জ্ঞান, দেব-পুজা, ধ্যান, ধারণা, যম, নিয়ম, প্রত্যাহার ও 
সমাধি, এ সমুদয় ওই প্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনের সমানই নহে আর 
প্রীহরিত্রক্তিবিলাসের ১১বিলাসে উদ্ধত-্রীবৃহঙ্গারদ-পুরাণীয়-সদাশিবের 
উক্তি বিবেচন। কৰিয়। দেখিলে জানা.বায় যে, কলি-বুগে শ্রীহরি-দামের 
শ্রবণ কর! ও কীর্ভন কর! প্রভৃতি ব্যতিরেকে অন্ত কোনও সাধনেই, 
কোনও বিধায়ই কোনওরপ সদ্গতিই হয় না। রুলি-ঘুগে চিত্তের 
চাঞ্চল্য-বশতঃ ধ্যানের অসস্তাবনা-হেতৃক সভ্য-যুগে ধ্যানে যে গতি 
হইত, উহাও কলিতে হইতে পারে না, সুতরাং সত্য-বুদীক্গ সাধন্ধারা 
কনিতে গতি হুইবান্প নহে, কেবল শ্রীহরির নামেই সদগতি ; কলিংধুগে 
বেঘ-আদি-বিহিত-মন্ত্রের উচ্চারণে 'অনভিজ্ঞত| ও সামর্থ্য এবং চিত্ত- 
চাঞ্চ্য-প্রমুক্ত আবশ্তক ধ্যানাদির অস্ভাবনা-বশতঃ তেতায় যক্তদ্বারা 

যাগ ক্প্সিলে যে গতি হইত, উহাও কলিতে হয় না, সুতা ত্রেতাঁ-. 
যুমীর-সাধবদ্বারা কলি-বুগে সে গতি হইবেক না, কেবল ভ্রীহরি-লাম- 
মাত্রই বংখতি-দায়ক) ছাপর-মুগের প্রীধান-সাধন যে পত্িতর্ঘযা (আর্চনাটি 
উহার প্ীধানতম “অঙ্গ ধ্যান খআভিশক্ক আবশ্তিক, অথচ ধ্যানে মস 
স্থিরতাই একমাত্র-সূলীভভ-কারণ, কলি-যুগে প্রায়ই চি-চাকক্যনবশতঃ 
ধ্যানের, সম্পূর্ণ রখ অসম্তাবনাই স্বতঃদিদ্ধ আছে। বসুতক্লীং পরিচর্যা" 
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'স্বাক়া এই করিতে সম্গীতি হইবার নহে. অভগ্রন্থ কিসে. 
গতিগ্ব" জীধদ-ীহি-নাধ-্রবণ-কীর্তী-তিন অন্ত আি কিছুই উপায় 
নাই: ক্ষাথে “কাঁধেই শ্রীহয়িয নাস, শ্রীহরির নাম, প্রীহরির' নামই 
কেস: দ্গতিনীয়ক' :  তদ্যতিরেকে কৰি-বুগে আই অন্ঠ ফোনিও 
বিধা" বগাতি' মাই, অন্ত ফৌনও বিধায় সদ্গতি নহি আন্ত 

কোড - বিষয় সনগর্তি নাই" ইহা সবিশেষ-নিঃসংশয়-বীর্মীতসি- 
স্থির সিদ্ধান্ত-নির্দয় করিস মনে রাধিবে । বেদ-পুরাখ প্রভৃতি 'এন্ভীদশ 
বেন ধর্দ-ান্িইং নাই যে, খাহার্তে' ভ্রীহরি-নীশ-শ্রণ সানি 
স্টোর সক ও নির্দেশক বচন নাই॥ তথা হি 

“বেছে বাধাধণে পুণ্য পুরাণে ভারতে তথা । 

' 'আধাবজ্তে চ অধ্যে ৮ হিঃ সর্ধত্র গীদ্ষতে ॥ 

“ইতি পুবাখিসমুভ্ঞয়বর্চ্মমেবঞ্চ, 
হতে সফল-ফলাণ-ভীজনং বত্তর জায়তে । 
পুরুষন্তমজং 'নিত্যং ব্রজীমি শরণংহরিম্। ইতি ॥ 

বেদ, রাখারণ, পুরীগ শ্রবং মহীভারত-প্রভূতি-সমুদ়-শান্্রই পুশ্যোৎ- 
পাঁধক। এ সকল ধর্শশীস্ত্রেরই আপি, মধ্য, এবং অবসান সর্বত্রেই 
শ্রহবিরই ৭ কপ্ম ও নামের শ্রবণ ও কীর্তন-করার বিধান ক্ুবিছিত 
আছে। যে উ্রীহরির গুথ-কর্শ ও নাম, স্মরণ করিলে জীব-মাত্রেই সকল- 
মঙ্গলালয় হইয়া! যায়, গন্-রহিতি 'নিতযপুাগ পুরুষ সেই প্রীহরির 
যিকর র্ 
 শাস্্রবিহিত-বৈধ-আঁচার-ব্যবহারেও হল্প্উ লৌকিক-পরখালী- 

'পন্ধতি-প্রধায়' ইহাই দেখা-শুনা ও. ক্রা যায় ঘে, বেদ-পাঠের 
প্রীরস্তে ও অবসানে নও শাস্তি হরির শাস্তি হরির শাস্তি” 

ইহা তিন, নী উচ্চারখ করার বিধান হয়। এবং বৈদিক-আঁচমনেও - 
নি কা িনবার, ছিজাতি-পক্ষে। . আর: পুর্সের'পাক্ষে 
“বেবি ইরা বারররয় উদ্চারণ-পূররিক গণ্ডুষ-মাজ-জল-পানা- 
অস্থরণ-ছিজ-খাকে “5 তছিকৌঃ পরম পদ্প: “ইত্যাদি: অঙ্থো 
আে্ারিশ-সহকানে: নির্ধিবট- কয়েকটি 'কঙ্জ-স্পর্শ.. করার রিধানি 



[ ৯৫৩] 
আঁহ্িকতত্ে প্মীর্ভতট্টাচার্ধ্য-স্রীরধুনন্দন-্ার! নির্দিষ্ট ও গ্রচান্রিত 
রহিয়াছে । ইহা জ্ঞান-কাঁও ও কণ্্ম-কাণ্ড উভয়-কাণ্েেরই প্রকীঁঞ্চ 
প্রথ! আবহমাম-কাঁল প্রচলিত আছে । আবার বর্ম-কাণ্ডে বিশেষ 
ব্যাপার,এই রীতিতেই প্রচরব্রপে ব্যবহৃত হয় । ঘে কোনও নিত্য 

' নৈষিস্তিক, ব! কাম্য শ্রান্ধ-ব্রত-প্রভৃতি-যাবতীয় বৈধ-কর্পের-আর- 
স্তেই “নমো বিসু৪১* এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ-সহকারে গণ্য 
মাত্র-জল-পানানক্তর “অপবিত্রঃ পবিত্রো বা জর্ববাবস্থাং গাঙো- 
ইপিবা। হঃ স্প্রে পুওরীকাক্ষং স বাহ্যাভান্তরঃ-শুচিঃ1” এই 
মন্্পাঠে এবং মধ্যেও অনেক-বিধায় অনেকবার নাম সম্ীর্তনের 
বিধান আছে। অবশেষে এ কর্মের সমুদয়-অঙ্গের সহিত সম্পূ- 
এতা-সুসম্পাদন-বিধানার্থ “কৃতৈতৎ-কম্ধ্রণঃ সাজতার্থং দক্ষিণা- 
মিদং যুকিঞ্িঃগ কাঞ্চন-সূল্যং আীবিধু-দৈবতং খা-সস্তব-গোত্র- 
নাঙ্গে ব্রাক্মণীয় অহং দদে” ইত্যাদি ; দক্ষিণা-সম্প্রদান-পধ্যস্ত-কার্ষ্য 
সম্পাদিত করত, সাঙ্গ-সম্পূর্ণ, করা হয়। পরে পুনধর্ধার “কিতেহ- 
শ্মিন্ কর্ম্মণি বদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোধ-প্রশষনায় প্রীবিষ্ধেঃ 
স্মরণমহং করিষ্তেে এই মন্ত্র উচ্চারণ-করতঃ এ বৈধ-কর্দের 
বৈগুণ্যদোধ-নিবারণের জন্য শ্রীবিষুঃ”এই নাম দশ-বাঁর উচ্চারণ 
ও স্মরণ-সহকারে সম্পাদিত হয়। ইহা শীল্রজ্ঞ-পুরোহ্ত- 
বাজক ব্রাহ্মণের আদেশ অনুযায়িক বৈধ-কর্মমের আচরণে অক্্ত- 
বঙ্মানের পক্ষে যে, সকল দোষেরই ক্ষালন হইল হটে, কিন্তু 
ভীহরি-নাম-কীর্তন-ব্যতিরেকে কলি-যুগে কোনও সাঁধনই নাই 
যে, তীহাতে সদগতি হইতে পারে, ইহা শান্্ালোচনাদিত্বারা 
অবগত হইরীও এ কর্্ম-কীণ্ডে অপর লোককে প্রবর্তিত করার 
অন্ত দোষের দূরীকরণা্তিপ্রায়ে সমুদয় অঙ্গ-সহিত সম্পূর্ণ সাজা 
নির্ধাহ-কারপের কারণ পৰ্দসাজই কত কম্ধ। জানভ বাপ 
জানত ৭ সাধ তবাতু তত সর্ববং হয়েন বযাচুকীর্ভনাৎত ৮ এই 

হি 
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সত ১৯ ৪ সর খা 5 

তৈহথি » "আমার সহ-যোগে, বা আনুগাত্ো যথাশ্রাত উহা 

& ম) ক করাতে সর্বাঙগীন-সমপূর্ণভার বিধান-সহকারে. সাঙ্গ 
হউক, ইহা পাঠ করাইয। “হরিবোৌল-হরিবোল-হরিবোল” এইরূপ 

ভাবে শ্রীহরি-নাম-কীর্তন-করার ব্যবহার প্রচলিত আছে? 
মনাতন-বৈষব-ধর্র. জর্ববপ্রমাণ-শিরোমণি-ভুত-শ্ীচৈতন্ত- 

পর না 

চরিতাম্ৃতের অন্ত্য-খপ্ডের ২৯ পরিচ্ছেদে ্ীকুষ্ণ-চৈতন্ত-মহা- 
রস্ুর নিজ-্রীমুখের আদেশ-বচনও উদ্ধৃত কর! গেল। যথা_- 

 শহর্ষে প্রভু কহে গুন স্বরূপ রামরায়। নাম-সঙ্থীর্ভন 

কলে৷ পরম উপায় ॥ সঙ্কীর্ভন-যজ্ঞে করে কৃষ্-আরাধন। 
সেইত স্থমেধ! পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ তথাহি শ্রীমস্তাগ- 
বতে ১১ একাদশ-ক্কন্ধে ৫ পঞ্চম অধ্যায়ে উনব্রিংশৎ 
শ্লোকে গুজনকং প্রতি শ্করভাজন-বাক্যম্ 1৮ কৃষ্ঃ- 
বর সবিধাই কৃষ্ণ দর যজৈ সঙ্কী- 

ই বঙ্গভাঙার় জাগার নি আবি9াঁব- 
পর্ণিমা-প্রকরণে প্রকাশিত হইবেক ॥) পনাম-সক্কীর্ভনে 
হয জ্্বানর্থনাশ। সর্বব-শুভোদয় কষে প্রেসের উল্লাস 1৮ 
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জ্রীনামমাহাক্া-প্রকরণে শ্রামশ্সহাপ্রভু-কত উদ্লেখে ২২ 

অঙ্কে ধভ। | 

অথাহন্ত ভীজগঞন্মোহনক্কত-বৈঘ্বপ্রিক্সানার্দী টাকা যথা, "এতট্লি- 
রিরমানাঁনা হিচ্ছতামকুচ্তাইভরম্॥ ঘোগিনাং নৃপ | নির্ণীতং হরে" 
ঈমা-হ্ছুকীর্বনম্ ৪৮ প্যজৈ: সন্ীর্তনপ্রাদৈর্ধজন্তি ছি জখেধসং ॥৮ 

ইত্যাি-প্রমাণেঘু প্রীকম্চসন্থীর্তনাৎ সর্ধাহ্নর্থনাশনং সর্ধশুভোদয়ং 
শীকষেণ পরমোল্লাসঞ্চ দুই শ্রীকঞ্চচৈতন্যদেবং হর্ষেণ শয়ষেব তদাহ, 
চেতো-ব্প্ণমিত্যাদি । ভ্ীকফ-সঙ্গীদ্ষনম্ গরং সর্বোৎকষ্ঠং বিজন্বতে 
সর্ষোৎকর্ষেণ বর্ভতে। কীর্তনং নাম কিং তৎ? প্নাম-ীলা-শুণা- 

দীনাযুচ্চৈভাষা-প্রকীর্ভনহ্” ইতি দিক্। ফিভূতং চেতো-বর্পপ-নর্জিনম্, 

যগ্যপি চেতসঃ স্বতঃ হ্বচ্ছতা, তথাপি কাম-লোভ-ক্রোধ-ববেষাদিনা 
মালিন্তং, তন্ত মার্জনং শুদ্বীকরণং বন্মাৎ॥ পুনঃ কীদৃশং, ভব-মহা- 
দ্াবাগি-নির্বাপণম্। ভবেহশ্মিন সংসারে বা, কিন্বা ভব এব মহা" 
দাবাধিস্তাপত্রয়রূপত্ভং নির্র্বাপরতি ইতি চ শাস্তিকরমিত্যর্থঃ ॥ পুনঃ 
কীতৃশ*, শ্রেয়ঃ-কৈরব-চক্তিকাঁ-বিত্তরণস্ শ্রেয় এব কৈরবঃ ওুত্র'কুমুদ- 
কুল্গুমং তস্য চঙ্জিকাবিতরণং জ্যোৎক্সা-প্লাধনং, তশ্ত প্রকাঁশনমিত্যর্থঃ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং, বি্া-বধূ-জীবনম্, বিদ্তা। পঞ্ধ-পর্বা, “সাঙ্যা-ন্োশৌ তু 
বৈরাগ্যং তগো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চ-পর্কেতি বিদ্যেত্বং ময় বিশ্বান্ 
হরিং বিশেং”। ইতিবচনবলাৎ। ঘৈব বিদ্যা সৈব বধুস্তপ্তাঃ জীবনং 
জীবমোপারঃ॥ পুনঃ কীদৃশং, আনন্দাছুধি-বর্ধনম্, আনন্দানামন্ুখিঃ 

প্রেমতত্ভি-সমুদ্রস্তম্ত বর্ধনং তরঙ্গায়িতমিত্যর্থঃ ॥ পুনঃ কীদৃশং, প্রতি- 
পদং পুর্ণাধ্মৃতাশ্বাদনম্, প্রতিপন্ং প্রতিক্ষণং | বদ্ধ পরি-খোঁবিদ্দ* 
ইত্যেরং বথাস্তান্তথা, পুর্ণাৎমৃতশ্ত আন্বাদনং বক্ষানন্দাশ্বতাদপুৎকষ্টা- 
শ্রাদনমন্ভবনীয়ম.। “য! নির্কৃতিন্তনভূতা+-মিত্যাহ্যজেঃ ॥ পুনঃ 
কীদৃশং, সর্ধবাত্ম-্পনম,, সর্ধাত্বা, মন-আঘি, তৃপ্ডীকরপয, সর্ধেধাঃ 
গ্বাবরজক্গমার্দীনামপি আঁখ্ম-্বপুনং মগক্ৃপ্ভীকরণমূ। নঙ্কু কথং স্থাবশ্া- 
দীনাং তৃণ্তীকরণং ? উচ্চারণাতাবাৎঃ লত্যং, প্রতিধবন্তেতি ভাই 1 *1 

অথ, নুপ্রসিদ্ধা আনদাচক্রিকা নারী-টিক্লনী বথা, চেডোদর্শধ-মাঞ্জীন 
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নিক্যাি। জী ীনং মাম-ক-গোবিছেতি দাংদাজ্ারণ, খরং 
সর্বোৎকর্ষং বিজষতে । কথভৃতং কীর্ভলম্? চেতোদর্পপ-মার্জনং চিত্ত 
রূপমর্গণ্ন্ মার্জনম্ মলাপকর্ষণম্।। পুনঃ কীতুশং, ভব-মহাদাবাগ্গি- 
নির্বধাগুনম,, লংসার-রূপ-মহাদাবাগি-বিলাশনঘ,॥ পুনঃ ক্ষীদৃপম্ ? শ্রেকষঃ- 

(কৈরব-চন্তিকাবিতরণম্, মক্লরপ-কৌসুদী-জ্যোতদা-নিল্তাকিত্ব-লীলম্ ॥ 
গ্ুলঃ কীঘূখম্। বিদ্যাবধুঙ্জীবনস্, বিদ্যারপা। যা বধুক্তন্তাঃ প্রথম ৪ 

পুর়ঃ কীর্ধষ্, আনন্বানুধি-বন্ধনদ আলন্দ-াপ-সমুদ্রদ্য-বৃদ্ধি-ক রব ॥ 

পুনঃ কীবৃশম্, প্রেতিপদং পুর্ণা-হুমৃত্বাম্থাঘনম্, পদ পদং প্রতি সকল- 
রম্মান্মানফারণদ্॥। পুনঃ কীদৃশং, সর্ধান্ত্ষপনস্ ল্সাম্ব-মন-ইঙ্গিস্কগণ- 
ছুষ্টি-জ্বনক-শীলম্ ॥ ইতি £ 

অগাহন্ত প্তভ্তাংন্রৎক ত-ব্যাখ্যান-বিবৃতির্ধথা। “আন্তি দোধনিধে 
রাজন! কষেনেকে মহাঁন্ গুণঃ। ষ্ত সন্কীর্ভনেনৈৰ সর্ব শ্বার্থোহণি 
লত্ত্যতে ॥৮ “কত যদ্ধযাতো বিস্বং ব্রেতায়াং বজতে! মখৈং। ছাঁপক্সে 

পর্জিচ্ধ্যাস্থাং কলে। তত্ধরিকীর্ভনাৎ॥” “নাক্ৎ পশ্তান্মি জত্ত,নাও বিহাঁ় 
হ্পিকীর্নম। সর্বপাপগ্রশমনং প্রারশ্চিত্বং দ্বিজোতম 1” “শাত্যে 
কলেরদোঘন্ত নামসক্কীত্তনং হরে? ॥” “্মহাপাতকবুক্ষো্পি কীর্তন" 
নিষ্খং ক্রিম্। গুদ্কান্ততকরণে! ভূত্বা! জন্িতে পংক্তিপাষনঃ ॥” পন শা 

ব্যাধি ভুংখং হেয়ং নান্ৌষধৈন্বপি। হক্ষিনামৌষধং পীকা ব্যাধিত্ত্যা 
কযা ন সংবরহ ॥ নস্াধরে। ব্যাথয়ে! বন্ত রণাঝামকীর্তনা্। তদৈৰ 
বিজরং মান্তি তম্বনস্বং নমাম্যহম্ 1৮ পনর্ধরোগোপশমনং সর্কোপ- 
জ্বুনাশলষ্। শাস্তিদং সর্ধারিষ্টান্াং করিনামা্কীর্লষ্।1” দ্সর্ধপাপ- 

প্রশমনং স্ব্র্ধধাপত্রব-নাশনষ্। সর্ব-হাখ-ক্ষদ-করং হলিবামাক্ছকীর্- 
এমন ॥৮ “মন্র্ভন্তশ্ছিত্রং দেশকালার্যবন্কতং | সর্ব করোতি নিশ্হি্ৎ 
মিটার জপ, এ ২ সন্ধ]জযক্্যার্চ্য। খপকাঃ সারভাগিনঃ। 

শিট ॥৮ "ন্বপন্ ভুঃন্ ব্রং' 
কি! নিল নে” নধক্ি' করের্নীম তেজ! নিকষ নম" 

নখ” পএজিিদানানানামিক্ষভামকুন্ডোভয়। ঘোগিনঠং দূপ 
দিগা্ষং হারেদমাজকৌর্নস্॥৮ প্বলৈঃ সনধীর্নগ্রাতিরমজন্ডি হি স্থাদে- 
নাত প্পুযন বকষিাণি রখাফপানেজানি কম্ধীতি চ যানি লোকে। 
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কীতানি নাধাঘি ছদর্9থকাছি গাঙ্ছন হিলক্দো! বিঠয়েষলল 0” প্ঞরং 
রতঃ গ্বশ্রির-নাম-কীতর্য আক্তাহতাগে! আন্তচিত্ব উচ্চে:। হামা 

রোদিত্ধি রৌতি থারভুন্মারব্-ত্যতি লোক্ষবাহাঃ॥* “ক্ষলৌ স+ 
স্ীর্তয কযেখবষ্” ইত্যাদি ভীকশরোভ-ীপরমহংখন্দংহিভাখা ভ্ীমতাগ- 
বতীবর*প্রমাণ-বছলালি, ভখাচি ভ্ীপন্ঘপুজানীক্ষ-বৈশাখহাহাক্যো জীফম- 
আাজখসন্বারে । প্সব্মত্য চ বেষাকি অগবদকধর্জং বযাঃ। ক্ষ 

যাস্কি নরকং ঘোরং তেন পাঁপেন কর্খাপা ॥৮ “ইক্তালীলি হহশঃ প্রম্ণণ 
বচনালি সন্ধি ॥ ভ্ুতন্বন্চ, “ও আান্ক জানবো নাম ডিথিবিজল ম্হৃত্তে 
রিঝোঁঃ জ্মত্বিং ভজামহে ॥২৭৪॥ ৩ তত, সমভ্ভ খপয়ং দেবসা 

নমস! ন্যস্তঃ শ্রবস্য বশ্রব দ্দাপন্ননুক্তং লামানি নিষষধিরে ব্জীদাদি 
ভদ্রায়ন্ডে বণরস্তঃ সংদৃষ্টৌ ॥ ২৭৫ ॥ ৬ তহ্থান্হাতারঃ পুর্ব বখাধিফ 
খতস্য গণ্ভং জন্থয়া পিপর্বন আস্য জানস্তো নাঘ ছিছিবিজন অহ্ক্কে 

বিষ্োঃ ক্ুমতিং ত্ক্জামহে + ইক্ছাদ্ধাণঃ  ২৭৬॥ হরিপ্ক্ি- 

বিবাদে ১১ বিলাসে উদ্ধতাঃ॥ ততৈব চ নাদতিজাযশি: কৃষ্- 
শ্চৈতন্তরসবিগ্রহঃ। পূর্ণ গুদ্ধো! দিত্ব্যমুকো হতিযন্থাক্সাবসামিতরাঃ 
॥ ২৬৯ ॥ ইত্যাদিপুরাণাগমতন্ত-জতি-ন্মপ্থি-ধর্শাজীয়প্রমাণকাচনেহ 
শ্রীহরিনাম-সন্কীর্ভনেন অর্্াদর্থনিষারণশং সকলমক্ফোদরং গহাযোলালং 

পরিণামে প্রেমাবন্দপ্রান্ডিকানুতয় [হত্তদের সর্ধান জীবান্ প্রদশয 
কলিবুগ-পাবিব-প্রক্কাশ-পতিতপাবঘঃ শ্রীকফচৈতক্কমহাপ্তভূঃ হর্েশ 
সবাযমের ওস্থবপ-দাযোদর-ভীরামানন্দনকিযুখান্ প্রতি, শ্রীত্যোপদি- 
শল্াহছ,। চেতোদর্দশেত্যাদিপত্কঃ, পদ্যাধ্যাং নামমাহাত্থ্যগ্রফরখে ২২ 

অন্ধ্যাখতডে ২০ পর্দিজ্েদে হি উদ্ধভ্ঃ1 

প্রদর্শ্যতে । টি চারা, জী 
লংজ্ঞানে উন্ভাস্য চিত-খাতড়াঃ কারণে অনুন্ প্রত্যয়ের নিম্পন্ঃ লখুংসক 
লিরস্দাত্রদ। “চিত্ত ছেতো। হাম শব ছাক্পাসত মন”, ইতাখঙত । 

এ উর ইদ্যি। সি চ প্রস্থো গা শ্রীহূর্ককতে- 
চীতান্যোক্সালেকটদজৰ মৈন্দবখকে। “পঞ্ছ্তি পু পরী 
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ধাষতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।* ইতি শকুষলায়াং কালিদাসঃ। চিত 
ইতি নিঘন্ট,:। চিত্ববৃদ্ধেঃ সাংখ্যশতে পৌকুযেয়বোধকরণত্বাৎ তথাত্বম্ণা 
কর্তন্থি গুন্ ক্কৃতে জিলি্গঃ। জ্ঞাতরি ৩। ভাবে অন্ন কতে 
নপুঃসকলিঙ্গং। চৈততে ৪1 প্রজ্ঞায়াম্ ৫। “তৎসঙ্ষ্াব্িকল্লকং মনো 
নিক্কন্ধ্যাদতয়ং ততঃ স্যাৎ” ইন্ডি। “মন এব মন্ুধ্যাণাং কারণং বন্ধ- 
মোক্ষয়োঃ”। “সরুন্সনঃ কষঃপদারবিন্বময়োরাবিষউউটচিতে। ন তবায কল্পতে। 
ইত্যাদি-ভ্ীমন্কাগবতাদি-যহাপুরাণবচনানি ॥ অনুসন্ধানাতিকাস্তঃকরণ- 
বৃত্তিক্নিতি বেদাস্তঃ। দ“তৈরস্তঃকরণং সর্বৈবত্তিভেদেন তন্থিধা। 
মনো। বিমর্বরূপং স্যাদ্ বুদ্ধিঃ স্যারিশ্চয়ান্মিক1” ইতি । “সংশক্সাত্মিকাস্তঃ- 
করশবুৃতিত” ॥ ইতি পঞ্চদশী-বেদাত্তসারয়োঃ সাবিকৈর্ধীক্রিষ্বৈঃ সাকং 
বিষর্যাস্বা-মনোময়ঃ ইতি চ পঞ্চদস্টাম্ । “যততৎ সত্বগুণং শ্বচ্ছং শ্বাস্তং ভগ- 
বতঃ পদং। বদাহ্বাসদেবাখ্যং চিত্তং তম্মহদাত্মকং। শ্বচ্ছত্মবিকারিত্বং 

শাস্তত্বমিতি চেতন: । প্রবৃত্তিলক্ষণং প্রোক্তং বথাপাং প্রকৃতিঃ পরা 1 

ইসি চ শ্রীমপ্ভাগবতে ॥ অস্যার্থঃ, অধিভূতত্ব্ূপেশ তট্যৈব মহানিতি 
সংজা অধ্যাত্বর্ূপেণ চিত্ত, উপাস্যরূপেণ বাস্থুদেবঃ অধিষ্টাতা তু তস্য 
ক্ষেত্রজ্ঞঃ। ইতি ভ্রীধরম্বামিপাদেন ব্যাখ্যাতম্॥ ভাঁষাপরিচ্ছদষতে 
ত্রব্যান্তর্গতনবমং দ্রবাৎ মনঃ, তথাঁচ এক্ষিত্যগ্ তেজোমরুদ্যোম 
কালাধিগ্দ্দেহিনো মনঃ | প্রব্যানিশ ॥ ইতি ॥ অন্তঃকরণং, অন্তর- 

ত্যস্তরস্থং করণং ইতি কর্ম্ধারয়সম্মসং । তহততিপদার্থানাং সুখা- 
দীনাং করণং জাঁন-সাঁধনমিতি বঠী-তত্পুফষে! বা। জ্ঞাননুখাদিসাধনে 
আন্ত মনোবুদ্ধিচিত্বাদিপদাভিলপ্যযানে ইন্জ্রিয়ে, তচ্চাস্তঃকরণং 
বেদাত্তিমতে চতুর্বিধং | “মনো! বুদ্ধিরহ্ক্কারশ্চিত্বং করণমাত্তরম্। সংশয় 
নিশ্চয়! গর্বঃ স্মরণং বিষয় ইমে।” ইত্যুক্ত-কা্যভেদাঁৎ। বেদাজ্ত- 
পন্ষিষ্ঠাবায়াং ভীধর্পরাজাহ্বয়ীলুত্ত নিজ-প্রপীত-গ্র্ছে নির্নীতমস্কখৈবেতি 
তিথি প্রদর্শ্যতে যথ1,-- 

“ানপ্রতাক্ষপ্রমাণিকপখে মন এব কারখম্" প্রত্যক্ষপ্রমা চাত্র 
চৈতন্তমেষ, পথ লাক্ষারপয়োক্ষাদ্ ত্রচ্ম” ইত্িক্তেঃ।  অপরোক্ষাদি” 
ত্যন্ত অপরোগ্ষমিত্যর্রঃ। লঙ চৈতন্তমনাদি তত্ কখং চক্চুনাদেস্ততু 
করখত্ধেন ওদাপন্বগিতি, “উচাডে, চৈতস্যদ্যানাদিখ্েংপি ভঙডি- 
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বািকিকপতিিজিইলরিকর্াছিনা জাতে ত ইতি বৃঁতিবিশিষঠাচৈতন 
মাহছিযিত্যচ্যাতি। জানাচ্ছেন বৃতৌজানন্বোপচার:, সং 

করখগ্য পরিামাত্মিক! দ্ধিঃ ক্থং"? ইথং অব তাবদত্ঃকরগং নিরবয়বং 
সাদিজব্যতেন 'সাবয়বন্থাৎ, সামি “তন্মনোহহ্ত্প ইতিশ্রুতেঃ | 
বৃত্তিকগজ্ঞানস্য মনোধর্শান্থে চ “কামঃ সন্বযো! বিচিকিৎস! প্রহার 
তির ৃ তিহ্র্ভীরেতত্ দর্বং মন এবেতি” শ্রুতিঃ প্রমাণম্। 'বীশব্েন 
১৮ অতএব কাষাদেক্সপি 'অলোধর্শদ্থম্। নন কামা- 

স্তঃকরণধর্শত্থে অহমিচ্ছামি অহং বিভেমি, অহং জানামীত্যান্তহূ- 
রা আত্মাচুভবমবগাহমানঃ কথযুপপত্ততে £ উচ্যত্তে, “্অগ্ঃ-পিগুস্য. 
দগ্যৃত্বাংভাবেহপি মগ্ষত্বীশ্রয়বন্কিতাদাত্মাধ্যাসাঁৎ, যথা! অঙ্গোদহতীতি 
ব্যরহার£, তথা স্ুখাদ্যাকারপরিণাম্যন্তঃকরনৈক্যাধ্যাসাদহংসুর্খীধ্শহুং 
ছুঃখীত্যাদিব্যবহারঃ। নন্কু অস্তঃকরণস্য উক্ত্রিয়তয়া অতীন্দ্িয়ত্বাৎ 
কথং প্রতাক্ষবিধয়তেতি, উচ্যতে নতাবাদস্তঃকরপমিক্জিয়মিত্যতত 
মাঁনমস্তি । “মনঃবষ্ঠানীন্তরিক্সানিতি” শ্রীভগবদ্গীতাবচনং প্রমাপমিতিচেৎ, 
ন, অনিস্দ্িয়েপাপি মনসা বট্ব্-সধ্থ্যা-পুরণাবিরোধাত্। নহি ইস্তিরগত 
সঙ্যা-পুরণমিশ্টিয়েনৈবেতিনিয়মঃ, "বজমানপঞ্চম! ইড়াংভক্ষযস্তী” ত্য 
খত্বিগ্গতপঞ্চত্ব-সংখ্যায়া অনুত্বিজাহপি যজমানেন ?বেধানধ্যাপস্ধামাস 
মহাভারতপঞ্চমান্* ইত্যাঁদৌচ বেদগত-পঞ্চতসঙ্ায়াঃ অবেদেনাপি 
ভারতেন পুরণদর্শনাত্,: *ইক্জিয়েড্যঃ পরাহ্র্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং.মনঃ” 

ইত্যানিক্রুত্যা । 'অনসোবনিজ্িযিতারগমাচ্চ |. নচৈবং সনসোহনিজিরদধে 
নুখাদি প্রত্যক্ষম্য সাক্ষাত্বং ন ব্যাদিক্রিয়াজন্ততাদিতি বাচ্যং ? ন্ হি 
ইন্্িয্বজন্তত্বেন জ্ঞানস্য সাক্ষাত্বং অগ্গুমিত্যাদেরপি মনোজন্ততয় পাক্ষা- 

বাপত্বেঃ। ঈশ্বরজানস্যাজন্তস্য সাক্ষাত্বানাপতেস্চ। সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ 
প্রযোদ্ধকং কিমিতি চেখ। .কিংজ্ঞানগতস্য প্রত্াক্ষষা  প্রযোজকং 

 পৃঙ্ছসি-কিছা বিষইগতস্য £ আছে: প্রমাণচৈতভস্য বিষসবীবঙ্ছিরটৈতত- 
. তে ইতি জ্ষঃ1 নারিন্জি গর প্রমাপ্চৈতং 
 প্রমাচৈভতক্ষেতি । তছ ঘটাভবহ্িহং তাং, বিবযটৈত 
-আঅসংক্সণবৃতধযবঙ্ছিমং টৈতস্তং গমাপচৈতক্কম্ .. কণার 
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টৈ্5ন্যম্ প্রমাুতৈতস্কাস্।, ধখা ওড়াগোগকং ছিঙানদিগর্তয কুলাঠানা 
কেগারান্, প্রবিক্ক ওধদের উষুষফোশাগাকারং ভবতি তখা তৈজসমস্তঃ- 
করগফপি চন্জুযাদিবারা খটাদিবিষয়ধেশং গন্ধ খটাদিবিষগাকাঁরেখ পারিখ- 
নাক্কেয সব পলিপাদে। বৃত্তিপ্লিতুঠচ্যতে । আন্ুমিত্যাদিস্থলে তু অস্তঃ 
করুপন্য » বহ্যাছিদেশগমনং বহ্যাদেশ্গুকাগ্যসনিকর্ধীৎ। ভতখাচাক্ধং ঘট 

ইত্াপধিপ্রতানস্থলে খটাধেতদাকারবুতেশ্ট ধহিরেকত্রদেশে সম্বস্থানাৎ 

তমুতগ্গাবচ্ছিরটৈতনম্বেমেব, কিভাজকক্বোরপ্যক্তঃকরণবৃত্তিথটাদিবিধয়- 
রেধিয়কফেশস্থিতত্থেন ভেস্াঁজনকত্বাৎ। অতএব মঠান্তর্বত্তিঘটাবঙ্ছিন্সা- 

কালো দ মঠাফাশাস্তিগ্ভতে | তখাচাকং খটই'তি প্রভাক্ষস্থলে ঘটাকান 
বৃক্তেখর্টনংফোগিতত্না ঘটাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাৎ তথ্ত্যবঙ্গিক্নস্যাভি্তরা 
তত শটজ্ঞানদ্য ঘটাংশেপ্রত্যঙ্গত্ং, হুখাগ্ঠবচ্ছিন্নচৈতন্তস্য তত্থত্যা- 

বঙ্ছিনতচতস্তস্য চ নিয়সেনৈকদেশস্থিতোপাধিধগ্াথচ্ছিরস্থানিয়মেনাহং 

রঙ্গতৃত্তা । ইতিতন্মতমবলদ্ব্য, রা প্রাতিভাসিকরঙতগ্থলে রজতা- 
কা! অকিস্তাবৃহিত সাম্প্রধারিকৈরঙ্গীরতেত্যুলিখিতম্। তথাচাস্তঃ 
কগ্ধণতত্বব্াদিখু ফেবলপাক্ষীবেছেঘু বৃত্ত্যোপহিতত্বখটগ্বলক্ষণস্যসত্বাযণ- 

ব্যাঞ্চিং'।' তগতং নির্গলিতাতঃ । শ্কারবৃতযপহিত প্রমাতৃটচতগ্কাপত্বাতি- 
সিকপন্যারন্ পুহাতেসতি ফেগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যপ্ঘত্বম্। তত্র সংধোগ 

সংখুক্ততাবখন্বাদনীনাং সঙ্গিহবর্ধাপাৎ চৈতন্তাছভিব্যজকবৃত্তিজননে বিনি- 

স্বোশং 1? সাচাবুক্ষিগ্ততুর্কিধা সংশকোেনিশ্চযো গর্ব-শ্বরণধিতি | এবং বৃত্তি- 
ভেদেন একমপ্যহস্থাকখং মমইতি বৃদ্ধিবিতাহক্কার ইতি চিন্মিতি 

চাখ্রায়নেত ৷ ভছগাকম্। “যামোবুষ্গিযহক্ষারস্চিঘররপথাধারম্। সংশয়ে 
নিগ্চাযোপরর্র শ্বরপং রিবয়া ইয়ে” ছি প্রহাহতং ছিষিধং সবি 
সির্ধিসাহযাহছতেছাত। তঙ লখিগপ্পকং বৈশিষ্ট্যারবাহিজপালিং বা: খটসহং 

কার কি 
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পঞ্চ, 'রাণরসন চক্ষস্থক্-শ্রোত্া-স্মকানি। সর্বাণি চেক্রির়াপি..্বশথ- 

বিষয়-সংযুক্তান্যেব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানং জনগ্স্তি ! ত্র. সরা “রসন-স্বগিজি- 

য়াণি স্বশ্বস্থানস্থিতান্যেব গন্ধরসম্পর্শোপলভান্ দ্বনয়ন্তি। চক্ষুং-শ্রোত্রে তু 

স্বত এব বিষয়-দেশং গন্বা শ্ব-্ব-বিষস্বং গৃহীতঃ। শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুতাদিবত্- 
পৰিচ্ছিন্নতয়া ভেষ্যাদি-দেশগমন-সম্ভবাত্। অতত্রবান্তবে। ভেরী-শবো- 

ময়! শ্রুত ইতি । বীচীতরঙ্বন্যায়েন কর্ণ-শছ্ছুলীপ্রদেশে হনস্তশবোত্পতি- 

কল্পনায়াং গৌরবং, ভেরীশবে ময়! শ্রুত ইতি প্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্ব-ফল্প- 
নার়াং গৌরবঞ্চ স্যাত্। অন্তত্র ব্যক্তমুক্তম্। “যদ! তু সন্কল্পবিকল্নকৃত্যং 

তদ্দা ভবেতৃনন-ইত্যভিখ্যম্। স্যাঘ,দ্বিসংজ্ঞং চ যঘ। তু ৰেতি স্থনিশ্চিতং 

সংশয়ক্বপ-হীনম্ ॥ অন্ুসন্ধানরূপত্তচ্চিত্ত্চ পরিকীর্তিতম্।” প্অহঙ্কৃত্যাত্ম- 
বৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্॥” ইতি চ॥ এতদনুসারেণ শ্রীশারদায়ামুক্ষম্, 

“অন্তঃকরণমায্মনঃ। মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিতঞ্চেতি প্রকীন্তিতম্» ॥ ইতি ॥ 

তস্য তু জ্ঞানাদি-প্রত্যক্ষকরণত্বাদস্তঃকরণত্ম্। তত্সাধকমনুমানফেখং, 

জ্ঞানসুখাদি প্রত্যক্ষং স্বগ্রাহকেন্তিক্সসাপেক্ষং প্রত্যক্ষত্বাৎ রূপাদ্দি- 

প্রত্যক্ষবৎ ॥ “ন চ চক্ষুরাদীনাং তত্করণত্বং সম্ভবতি রূপাদ্দি- 

ত্বাভাবাদিত্যন্তঃ-করণসিদ্ধিরিতি” নৈয়াক্সিকাদয়ঃ। সাক্ষাৎকারে" 

সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে” | ইতি ন্ভাকে ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ সাং 

দয়স্ত মহ্ত্তত্বাপর-পর্ধ্যাক্বমেবাস্তঃকরণমঙ্গীচক্তুঃ । . পঞ্চতন্মাত্রেভ্যে 
ভুতেভ্যশ্চাহঙ্কাররূপত্রব্য-সিদ্ধিমুক্তা “তেনাস্তংকরণদ্যেতি” সাংখ্য- 
সুত্রে তত্-সিদ্ধিকত্ত] । তদমুমানে চ ভাত্ব্য-প্ররচনে এবং প্রয়োগাঁদিকঃ 

দর্শিতম্। “অহস্কার-দ্রব্যং নিশ্চয়বুদ্তিমদ্-দ্রব্যোপার্ধানকং নিশ্চয়কার্ধ্য- 
দ্রব্যস্থাৎ যনৈবং ভন্মৈবং যথা পুরুষাদিরিতি | অত্রাপায়ং ভর্কঃ, সর্বোহপি 
লোকঃ পদার্থমাদে শ্বরূপতো। নিশ্চিত্য পশ্চাদভিমন্ততে, আঅয়মহং ময়েদং 

কর্তব্যমিত্যাদিকাপেণেতি, তাবৎ সিক্ধমেব ॥ তত্রাহঙ্কারদ্রব্যকারণা- 
কাজ্জাযীং . বৃত্ত্যোঃ কাঁ্যকারণভাঁবেন তদাশ্রক্সস্বোরেব কার্য - 

কারণ-ভাঁবো লাখবাঁৎ কল্স্যতে কারণস্য বৃত্তি-লাভেন কার্ধ্যবৃভিলা- 
সোৎসর্থিকত্বাদ্দিতি। হদ্যপ্যস্তঃকরণমেকং তথাপি .বংশপর্বস্িবা" 
বাস্তরভেদমাশ্রিত্যাত্তঃকরপ-ত্রত়ে ক্রুঘঃ কার্ধ্যক্াারপভাবস্চোক্িত মেশে 

পষোগি-আতিস্মি- পরিভাঁবান্ুসারাদিতি মস্তব্যম্্॥ তছুন্তং শ্রীধোগ- 
২১ 
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বাশিঠে । “অহ্মান্মাদকো। যোহ্রং চিত্তাত্ম| বেদনাত্মক: । এতচ্চিত্ব-দ্রুস- 
জ্যাস্য বীজং বিদ্ধ মহামিতে ! এতশ্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্লাদস্কুরোৎ ভিনবা- 
কতিঃ | মিশ্চয়াস্মা নিরাকারে! বুদ্ধিরিত্যভিষীয়তে ॥ অসা বুদ্ধযভি- 

ধানস্য যা হস্কুরন্ত প্রপীণতা। সঙ্কল্প-বূপিণী ত্তাশ্চিত-চেতো-মনো- 
ইতিধা1।” ইতি ॥ অহমর্থোহস্তঃকরণসামান্তম্। অত্র বাক্যে বীজাস্কুর- 
স্তায়েলৈকস্যেবাহস্তঃক রণবৃক্ষস্য বৃতিমাত্ররূপেণ চিত্তাদ্যবস্থাভেদাঃ 

ক্রমিকান্ত্রিবিধাঃ পরিণীমা উত্তাঃ ॥ ইতি ॥ সাঙ্যাশান্ত্রে চ চিস্তনাবৃত্তি- 

কম্য চিত্বল্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভীবঃ | অহঙ্কারস্য চাত্র বাক্যে বুদ্ধাবস্তর্ভাব£” 

ইতি ॥। কারিকায়ামপি পঅন্তঃকরণং ত্রিবিধং, দশধা বাহাং ত্রয়স্য- 
বিষয়াখ্যমিতি” ত্রেবিধ্যমুক্ত।1 পসাস্তঃকরণ! বুদ্ধিঃ সর্ধং বিষয়মবগাহতে 

বস্মাতশ্মাত্রিবিধং, দ্বার, দ্বারাশি শেষাণীতি” তলরয়স্য প্রাধাস্ামুক্তম্ ॥ 

এবঞ্ পুরুষস্য সন্নিধিমাত্রান িষ্ঠাভৃত্বং গৌণং, সুখ্যমধিষ্ঠাতৃত্বস্ত অস্তঃ- 
করণটস্যেব, যথোক্তমূ “অস্তঃকরণস্য তহুজ্জলিতত্বাল্লোহবদখিষ্ঠাতৃত্বম্” 
ইতি সাথ্যযনুত্রম্। সাধ্য-পাতঞ্জল-প্রভৃতিদর্শনাদৌ ভূরিশস্তদ্বিবৃতি- 
দিব্যা । | 

পরস্ত শ্রীমচ্ছক্করানন্দাচার্য্যশিষ্যেণ নিজপ্রণীত-পঞ্চদশীনামক-বেদাস্ত- 
গ্রন্থে মনোঁময়কোষষ্য আম্মাবরকতয়। নির্দেশং কৃতঃ এবধ সপ্তদশা- 

বরয়াব্মকলিঙ্গদেহানতমাঙ্গতয়! চ মনসে। নির্দেশঃ কতঃ। তথাহি, 

জন্সং প্রাণে মনে! বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্ম! 
রিবস্থত্যা সংস্যতিং ব্রজ্মেৎ” ॥ ইতি ॥ “বুদ্ধি-কর্শেক্িয়-প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা- 
ধিষ্বা। শঙ্গীরং সগুদশভিঃ হুল্্রং তলিঙ্গমুচ্যাতে” ॥ ইতি ॥ 

.. অথ, দর্শণ-শব্দার্থ-বিবরণমূ। দৃপধাতোঃ লু প্রত্যক্সেন। চুরাদিসন্দী- 
পনার্থভৃপধাতোর্ব। ৷ পুংলিক্গং, ক্লীবলিঙগশ্চ | প্রতিবিস্বন্বরপদর্শনাধারঃ | 

কয়লা আপি ইতি চ.ভাষ|। ভত্পর্যযায়ঃ মুকুরঃ ২,আদর্শঃ ৩,ইত্যমরত | 
মসাঙ্ছদশত ৯, নন্বরঃ ৫, দর্শলম্ ৯ প্রতিবিহ্বাতিম্ ৭» ইতি শবরত্বাবলী ॥ 
কর্কাঃ ৮১. কর্চরঃ ৯, ইতি জটাধরঃ 1 অস্য গুণাঃ। আদুঃ-ভী-কারিত্বং 
পাঁপনাশিক্ষক্ষ, তি রাক্মবললতঃ হ্র্ধে, গর্বে, চ ইতিড কবিকলক্রসঃ 1. 
হুশ খাবনে ইতি চ করিকজক্রম:। দৃপধাতুত্তদা দি ধাঁবনার্থে পরন্মৈপনী 
(সক: লেউ.।. হর্ষে গর্ষে চ দিবাদি? অকর্পাকঃ সেটু। প্রৃপ্যন্দানব+ 
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দূয়মান-দিবিষদদব্যার-ছুংখোপলাস্” ইতি শ্রীগীত-গোবিন্দে শ্রীজয়যেব:। 

মপুংসক-মা-লিঙ্গে তু চক্ষুরিতি জটাধরঃ। লন্দীপনম্ইতি মৃপধাবর্থ- 
দর্শনাঁত॥ অহঙ্কারার্থক-পর্ধযায়ঃ, গর্বঃ ২, অহঙ্কার ৩, অবলিগ্ুতা। ৪ 

অভিমানঃ ৫, মমতা ৬, মাঁনঃ ৭, চিন্তোকতিঃ ৮, ল্ময়১৯।: ইতি হেম- 
চত্ত্রঃ ॥ উত্সাছে চ। “তেজো-বিহীনং বিজহাতি দর্পঃ”। ইতি কিরাতা- 

জ্ছনীয়ে, তট্টীকায়াম্, প্দর্পঃ উৎসাহ” ইতি শ্রীল্লিনাথঃ। অহঙ্কারে 
মোহকাঁরকে ত্রিলিঙ্গঃ ইতি কেনচিত্ ॥ পর্বত-তেদঃ। নদ-বিশেষঃ। 

যথা ওর্ধ্ব উবাচ। ততঃ পুর্ব মহারাঁজ দর্পণে! নাম পর্বতঃ। কুবেরে! 
যত্র ঘসতি ধনপালৈঃ সমং সদ1। যশ্সিন্নান্তে মধ্য-ভাগে রোহিণে! 
রোহিতাকৃতিঃ। বযস্মিন ল্লোহাদিকং স্পৃষ্ং হ্বর্ণতাং যাতি তত্ক্ষণী 
যন্নাতি দুরে শ্রবতি দর্পণো নাম বৈ নদঃ॥ হিমাব্রিপ্রভযো মিষ্টাং 
লৌহিত্য-সদৃশঃ ফলে ॥ সমুৎপন্নং হি লৌহিত্যং সব্ববৈর্দেবগণগৈর্ঘরিঃ ৷ 
সর্বতীর্োদকৈঃ সম্যক্ শ্বাপয়ামাস তং স্তম্। তস্য ম্বানসমুডূতঃ পাঁপ- 
দর্পস্য পাটন£। তেনায়ং দর্পণে। নাঁম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ | তক্মিন্ 
নাত্বা নদবরে যোহ্চয়েদ্দর্পণাচলে । কুবেরং প্রতিপত্বিথ্যাং কান্তিকে 

গুরুপক্ষতঃ ৷ সধাতি ব্রক্ষসদনমিহভূতিশতৈষুতিঃ ইতি শ্রীকালিকা- 
পুরাণে একাশীতিতমাধ্যাক়ে ॥ দৃপধাঁতোর্ভীবে ঘঞ্ঃ, কর্তরি অচ্ বা ॥ 
দর্পঃ, অহস্কারে ১, বরাবধীরণাহেতো গুরুনৃপাগ্যতিক্রামকে চিত্তবৃত্তি- 
ভেদে ২, উচ্ছঙখলত্বে ৩। ইতি নীলক্$ঃ। কন্ত,রী ৪1 ইতি মেদদিনী। 
উদ্মা ৫ | ইতি ত্রিকাগডশেষঃ | গর্ধ্বে ৬। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ অহ্কারশ্চ- 
সর্বেষাং পাপবীজমমঙ্গলম্। বন্ধাণ্ডেষু চ সর্ষ্বেষাং গর্ব-পর্য্যস্তমুক্লতিঃ 

যেঘাঁং যেষাং ভবেদর্পে ব্দ্দাণ্ডেঘূ পরাৎপরে । বিজ্ঞায় সর্বং সর্বাত্মা 

তেযাং শাস্তাংহমেব চ। ক্ষুদ্ৰাণাং যহতাষ্ৈব যেষাং গর্বে ভধেং শরিক । 
এবদ্িধমহং তেষাং চূর্ণীভূতং করোমি চ) চার দর্পভঙ্গধ্চ মহাবিষোঃ 
পুরা বিভূঃ। অ্রহ্থণশ্চ তথা বিষ্ধোং শেষস্য চ শিবস্য চ। ধর্শস্য চ 
যমস্যাপি শাখস্য চক্ুক্র্যযয়োঃ | গক্ষড়স্য চ হহেশ্ গুরোছ্র্বাসসন্তথা 1 

দৌবারিকস্য ভক্তস্য জয়স্য বিঅয়স্যচ। স্থুরানামস্থ্রানাঞ্চ, ভরতঃ 
কায়-শত্রয়োঃ। লক্ষণস্যার্জুনস্যাপি বাণস্য চ হগোস্তথা ৷ জুমেরোশ্চ- 
সম্মুজাণাং বায়োশ্চ বরুণস্য চ। সরন্বত্যাশ্চ হুর্গীরাঃ পল্ষায়াশ্চ ভুবস্তথ] | 
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সাবিভ্র্যাশ্চৈৰ গঙ্গায়। মলসাকান্ততৈব চ। ওণাধিষ্ঠাভৃদেব্যাশ্চ প্রিয়া: 
প্রাণতোকপি চ। প্রাশাধিকাহা পাধায়া অন্ভেযামপি কা কথা। হত্বা- 
দর্পধ সর্কোধাং প্রসাদঞ্চ চকার সঃ। ইতি শ্রীব্রক্ষবৈবর্তে শ্রীকফ্ণঅন্ম- 
খণ্ডে দর্পণ-লক্ষণ-বিষর়-ভেদাদিকষুক্তম্। | 

' অথ মাঞ্জন-শবার্৫ঘ-বিবরখমূ। মজ-ধাুঃ শোঁধনে ভূঘণে চ, ব। 
ডুরাদিঃ, উভয়-পদ্দী, পক্ষে অদ্দাদ্িঃ সকর্শ্মকঃ সেট । ইত্যন্মাৎৎ ল্যোট্- 
প্রন্যায়েন নিম্পন্নো নপুংসক-লিঙ্গ!। মার্জন-শব্দঃ। প্রোঞ্ছনাদিন। 

নির্শলীকরণস্। যুচু। তত্রৈবার্থে জী । লা চ সুরজ-ধবনোৌ, মুদজ-শব্দে, 
ইন্তি হেমচন্দ্রঃ1 মার্জ-ধাতুঃ মার্জনে সকর্কঃ, ধ্বনৌ অবর্নকঃ 
চুল্লাদিঃ উভয়-পদ্দী সেট 
 * অথ চেতোদর্পণমার্জনমিত্যস্যার্থপ্রকরণম্। চেতসো৷ মনসঃ অস্তঃ- 
কল্পণস্য, হৃৎপন্পগোলকেস্থিতস্য ব্রহ্মতালু-দেশে মৃদ্ধমধ্য-স্থল-স্থিতস্য ব 

দুশেকিয্াধ্যক্ষস্য সুখ-ছুংখাদি-সাক্ষাৎকার-করণ-ছ্বার-ভূতস্য ইতি বাবত্। 
দবর্পশন্ড অহঙ্কারগর্াপরপর্ধযায়-মান-প্রাপক-মলাদেঃ, মাজ্জনং যন্মাৎ, 
ভচু শোধনকরণকারণ-মৌপাদানিকমিতিনিষর্ষার্থঃ অতি সংক্ষিপ্তঃ | 

অথ শ্রীকৃষ্-সন্কীর্তনমিত্যস্যার্বিবরণম্। শ্রিক্া প্রেমসম্পত্ত্যা 

কর্ষতি সর্ধবানি বস্ত,নি এবভভূতং যৎ সন্কীর্ভনম্। ইতি তু শেষঃ নিষ্বর্যার্থঃ॥ 
তত্র শ্রিক্কা প্রেম-সম্পত্তা ইত্যস্য ব্যাখ্যা-বিৰৃত্তৌ শ্রীশব্দার্থ 
বিবরণম্ যথা, শ্রিঞ্ সেবনে, ভাফিঃ উভরপদী সকর্দ্টকঃ সেট্। 
ইতি শ্রি ধাতোঃ ক্িপ প্রভ্যক্সেন নিশ্পনঃ। ভ্্রীলিগঃ। অর্থঃ । লক্ষমীঃ ১। 
জলবঙগং ২। ইত্যয়রঃ| ৰেশরচন! ৩। শোভা ৪। বাণী ৫। সরস্বতী ৬। 

সরল-বৃক্ষঃ ৭। ধর্মার্থকামভিবর্গঃ ৮1 সম্পত্ভিঃ ৯। প্রকারঃ ১০। বিধা 
১১1 উপকরণম্ ১২1 বিভূঘিঃ ১৩৭ মতিঃ ১৪। বৃদ্ধিঃ ১৫। ইতি 

মেদিনী ॥ অধিকার ১৬। প্রত] ১৭। কীত্ডিঃ ১৮। ইতি ধরণিঃ । দেবাদি- 

নায় পূর্ব ভী-শব্গ্রয়োগঃ কর্তব্যঃ 1 যথা, দেবং গুকুং গুরু-স্থানং ক্ষত্রং 
ক্ষে্াবিদেবতাম্। সিদ্ধং লিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্ীপৃরব্বং অমুদ্ীরয়্েৎ ।» ইতি 

. রাদবভউবৃত-প্ররোগ-সার-বর্শনাৎ। হবগগীমিত্যািন! সিদ্ধে! হধিকারো 
যবষাং নরাখাং ইত্যান্তেন জিব্তাং ভী-শব্বাদিত্বং না্ঃ॥ ন তু মৃতানাং 
ভখেতি-শিষ্ীচারঃ 1. ইতি সংস্কারতন্দে ল্মার্্জীরঘুনন্দনঃ। ইত্যাদি প্রমাণ- 
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বচনাঁৎ দেবাদীনাং নামোচ্চারপান্োপাধিতেদঃ ১৯। . রাগডেহ.২০। 
পুংলিঙ্গঃ স তু, শ্রীহজুমন্মত্ে বড়্াগাস্র্থত-পঞ্চমন্বাগঃ। পৃথিব্যা 'নাভি- 
তে! নির্গতঃ। অস্য জাঁতিঃ সম্পূর্ণ । তস্য স্বরাবলি£ | ষ, খ, গ, ম, গ, 

ধ,নি। অস্য গৃহং বড়জস্বরহ। হেমন্তর্তৌ। অপবাস্থো গান-সময়ঃ ॥ 
পহ্মন্তে প্রথমে মাসি নন্দবব্রজ-কুমারিকাঃ। 'চেকুর্থবিষ্যং তুঞ্জানাঃ 

কাত্যায়ন্তর্চনব্রত্তম্ 1৮ ইতি শ্রীভাগবতহ্। ততব্রৈব খতৌ অভিলার- 
সময়াদব্যবহিতপূর্বমেবৈতভ্ন্বরেণ 'সঙ্গীতং বোধ্যম্॥ রাগমালায়াং 
অস্যাকারঃ। জুন্দরহ পুরুষঃ, শুক্লবস্ত্রপরীধানং | সঙ্গীত-দামোদর- 
মতে রক্তবস্ত্রপরীধানঃ | শ্ফাটিক-পদ্মরাগ মণিমালা-গলঃ, পদ্মপুম্পহস্তঃ, 

বিচিদ্র-সিংহাঁসনাবঢঃ, অস্য সম্মুখে গায়স্তি,গায়কাঃ। শ্রীহন্থমন্মতে অস্য 
ভার্ধ্যাঃ পঞ্চ । যথা । প্রথমা মালশ্রীঃ। তস্যাঃ সম্পূর্ণ জাতিঃ | অস্যাঃ 

স্বরাবলিঃ। য্, খ, গ, ম, প, ধ, নি। অস্যাঃ গৃহং ষড়জন্বরঃ | 

হিমর্ত দ্বিতীয়-প্রহরে দিবসে গান-সময়ঃ। ব্বাগমালায়াং তন্তাঃ ম্বব্ষপম্। 
রক্তবর্ণা স্ত্রী। কোমলাঙ্গী । পীতবর্ণ-বস্ত্রপরীধানা। কৌ তুকাদ্ত্রমস্তী- 
সতী নায়কাদ্ বিভিন্না সধীগণেন সহু হাস্যযুক্তা-তরুতলোপবিষ্টা ১। 

দিতীয়ন! মারবা অথবা মাঁলবা! ॥ অস্যাঁঃ যাঁড়ব-জাতিঃ। অস্যাঃ স্বরাঁবলিঃ | 

ষ, প, গ, ম,ধ,নি। অস্যা গৃহঃ ষড়জ-স্বরঃ। হিমর্তে শেষবেলায়াং 

গান-সময়ঃ। রাঁগ-মালায়াং তস্যাঃ স্বূপং যথা । - শ্বর্ণ বন্ত্র-পরীধাঁন। | 

পুষ্প-মাল্য-ঘরা। নায়কমেলনার্থমেকাকিনী সন্কেত-স্থানোপবিষ্টা ॥ ২ ॥ 

তৃতীয় ধানভ্রীঃ। অস্যাঃ যাড়ব-জাতিঃ | অস্যাঃ হ্বরাবলি:। য, প, 

ধ, দি, খ,গ। গৃহঃ ষড়জ-স্বরঃ। হিমর্তে। দ্বিতীয়-প্রহর-দিবসে শেষ- 
বেলাক়াং গান-সমক্সঃ। রাগমালায়াং তস্যাঃ শ্বরূপম্। বিয়োগিনী নারী । 

রক্ত-বন্ত্র-পরীধানা। বিয়োগজসস্তাপেন হুঃখিত! হতিষ্কশা একাকিনী 
রোকুস্ষানা । বকুলতরুতলোপবিষ্টা ॥ ৩ ॥ চতুর্থী বসস্ত-রাগিণী ॥ অন্তাঃ 

সম্পূর্ণ জাতিঃ। অন্তাঃ স্বরাবলিঃ। ষ, খ, গ,'ষ, প, ধ,নিি। অস্যাঃ 

গৃছং বড়জন্বরঃ। হিমর্ভৌ। মধ্যান্ে বসস্তর্তৌ দিবামান্বে চ গান- 
লময়ঃ | বাগ-মালায়ামেতল্যাঃ স্বরূপ, সন্বক-পুরুযাকতিঃ | কস্যচিন্মতে 

হ্যামবর্ণা | জত্ত-বসনা। ময়ুরপুজ্ছ-শিখা | আত মুকুল-হস্তা । ফেবন- 
মদ্মম-মত্া | পুষ্পমাল্যগলদেশ! । পু্পোগ্কান্দে সহন্ভকী সুস্থর-গাযনীভি: 
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'ুখেন রাঁগপ্রঙ্গ-বুত1। বাষ হস্ত-বৃত-তাখুল-খীটিক!। ভ্রীগণ-সহিত-হস্য- 
কৌঁতুক-ত্রীড়া-নৃত্য-দীত-বাত্যাসঞ্কা । রাগমালাস্তয়ে, উক্তপুণুক্তা- 
প্ীককবসূর্তিসদৃশ-মুর্তিলিখিতা ॥ 81॥ পঞ্চমী, আশাবরী। অস্যা ওঁড়ব- 

জাতিঃ | অস্যাঃ শ্বরাঁবলিঃ | ধ, নি, যম, প। অস্যাঃ গৃহঃ ধৈবত- 
স্ববুঃ। হিমর্ডে দ্বিভীয়-প্রহর-দিবসে-গান-সময়ঃ। বাগমালায়াং অস্যাঃ 
স্বরূপম্। শ্রামবপ্ন স্্রী। কোমলাঙ্গী। শ্বেত-সাটী-পরীধানা। কপূরান্ছ- 
লেপন1 ॥ হত্তপদক্সোবৃ'হৎ-সর্প-বেষ্টিতা কেশৈর্বদ্ধচূড়া। জল-মধ্যস্থ- 
পর্বত-শুহায়ামুপবিষ্ঠা। রাগমালাস্তরে উক্তগুণযুক্তী। বুক্ষ-পত্র-বন্ধ-কটি- 
দেশ নগ্র/ লিখিত! ॥ ৫ ॥ অস্য পুত্র! অষ্টৌ যথা | সিন্ধুঃ ১। মালবঃ ২। 

গোঁড়ঃ অথবা গোওঃ ৩। খ্মত্রৈব স্থানে কেচিৎ কল্যাণঃ, ইতি কেচিচ্চ 
হাষীর ইতি পঠস্তি॥ গুণ-সাঁগরঃ ৪ কুস্তঃ৫। গভীরঃ ৬। 
শঙ্করঃ অথব! আগড়ঃ ৭। বিহাঁগরঃ ৮॥* ॥ কল্িনাথ-মতে । শ্রীরাগঃ 
প্রথমঃ রাগঃ। অস্য ভার্ধ্যাঃ ষট যথা ॥ গৌরী ১। গৌলাহলী ২। 
ধ্রলী ৩। কুত্রাণী ৪1 মালকৌশ অর্থাৎ কৌশিকী ৫। দৈবৰগান্ধারী ৬। 
তক্সতে পুত্রাঃ অষ্টো জীহন্গমন্মত-তুল্যাঃ কিন্ত গৌড়-শঙ্ছর-বিহাগর-স্থানে 
কল্যাঁণ-আগড়1 বিগড়া-লিখিতাঠ ॥ * ॥ সোমেশ্বর-মতেহপি প্রথমরাগে 

ইক়্ং। অল্য রাগিণ্যং যটু। বথা। মালবী অথবা মরব! ১। ত্রিন্ধেণী 

অথবা তিরবলী ২। গৌরী ৩। কেদারা ৪। মধুমাধবী ৫। পীহাড়িক! 
কিন্ব! পাহাড়ী ৬। অস্য পুজাঃ পুর্কোক্ত-মত-দ্বয়-সমাঃ। এতন্মতেহস্য 
রাগস্য বাগিনী-সহিতস্য শিশিরর্ভৌ গান-সময়ঃ ॥ * ॥ শ্রীভরত-মতে 
পঞ্চম-রাগোধ্রং অন্য রাগিণাঃ পঞ্চ, ষথা। সিঙ্কুবী ১। কাফী ২। 

ঠুষরী ৩।. পুর্ববদেশে বিস্তার ইতিখ্যাত1। বিচিত্রা ৪1 শিরহটী অথব| 
মোরঠী ৫1 তন্মভে অস্যা্টিপুত্রাঃ বথা শ্রীরমণঃ ১। কোলাহলঃ ২। 
সিক্ত ৩1 শঙ্করণঃ ৪1 রাকেশ্বরঃ ৫1 খটরাগঃ ৬। বড়হংসঃ ৭। 

দেশক্ষারঃ ৮৭ এতেষাং ভার্ধ্যা যথা । বিষ্যা ১1 ধাষ্যা ২। কুত্তা ৩1 
সুহলী ৩1 শরদ ৫.1: ক্ষেমাঁ৬। শশর়েখা ৭। কগুরদতী ৮| ইতি 

নানাসঙ্গীতগাস্্রতঃ সংগৃহীতম্য। শ্রীরাগন্তসর্বরাগমূলািরঃ | 
কথ ক্ণ-শব্বার্থবিবরণম্ কৃষক ইতি । কষ বিলেখনে ১, আকর্ষগে 

)স্সোকর্ষপুঞ্চ বিষল্াস্তরতো-নরনম্ ) 'ভাদিং, পরশ্মৈপদী সকর্্ককঃ 
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অনিট্। কষ +লকৃ কষ পুং। ভীদেবকী-ননদন-উরবশোদাৰন্মন্ূপে 

পরত্রক্ধণি ১__কৃতির্ত,বাচকঃ শবো! পত্ত নির্বত্তি-বাচকঃ। তয়োটরক্যম্ 

পরম্ ব্রহ্ম কুষ্ণ ইত্যতিঘীকসতে” ইতি পুরাণোক্ষেঃ। সচ্চিদানন্দশরীর- 
বতি গোবিন্দে পরমেশ্বরে ২--ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদান্দবিগ্রতঃ | 
অনাদদিরাদিরগ্গোবিন্নঃ-সর্ধবকারণ-কারখম”। | ইতি জীব্রক্ষ-সংহিতোক্ষেঃ | 
কৃষ্ণ-শব্দস্যান্তঘিত্বৃত-বিবরণম্ শ্রীমভ্াগবত-বিশ্বগ্রকাশাদৌ। ভুরিশো 
দ্রষটব্ম্। তথা, শ্রীহরিবংশাদৌ ফট্সন্দভান্তর্গত-শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-শ্রীকষ্ণ- 
সন্দর্ভপ্রভৃতিগ্রস্থেযু তত্বনিরকূপণ-পূর্বকং শ্বক্বপনিঞ'য়াদিবিবরণং সুধীভিঃ 
পর্যযলোচ্য পরিদর্শনীয়ম্, এতদৃগ্রন্থবাহল্যভয্ান্নোদ্ধতম্। র 

অথ সন্ধীর্তন-শকার্থ-বিবরণম্। সম্ শব্দঃ, দ্মব্যন্্ম্ উপসর্গঃ। ওপ্রকর্ষ- 
শ্লেষ-নৈরন্তর্য্-ওচিত্যাভিমুখ্যেযু। ইতি সুগ্ধবোধটীকারাং হ্র্গাদাসঃ। 
সমিত্যুপসর্গপূর্বক-কৃত এ ক সংশবে ইত্যল্সাচ্চরাহ্যতরপদ্দি সকম্ম্ক- 

সেট-ধাতোরনট-প্রত্যয়েন সিদ্ধঃ। ক্ৃতধাতোঃ কীর্ভাদেশঃ সৌব্রঃ ॥ 
কীর্ভধাতোর্বা ভাববাচ্যে লুট প্রত্যয়েনসিদ্ধঃ ॥ 

চেতস্-শবের বাঙ্গালায় অর্থ। “সম্যকৃজ্ঞান” এই অর্থের প্রতীতি- 
কারক-চিতধাতুর উত্তরকরণবাচ্যে অন্ুন্ কিন্বা মতাস্তরে অস প্রত্যকনবারা 

চেতম্ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । যাহা! দ্বারা সম্যক্-অনুভব হন্ব, সেই 
অনুভূতির সাধনীভূত, দ্রব্য বা! পদার্থকে চেতস্ বা অস্তংকরণ কৃহা! যায়। 

চেতস্ শব ক্লীবলিঙ্গ। অমরসিংহশ্বক্কতনামলিজানুশাসননামককোষে 3 

চিত্তং, চেতম্, হুদস়্ং, স্বাস্তঃ, হৃত্, মানসং এবং মনস্, এই কয়টি মনের 
পর্য্যায়-মধ্যে, নাম নির্দেশ কত্িয়াছেন ॥ এই সকল শবেরই তাৎপর্যযার্থ 

এই যে, সম্যকৃজ্ঞান-সম্পাদদনের একমাজ-প্রধান-উপায়-স্বরূপ ॥ প্আমার 

চিত্ত, নলরাজাঁকে কামনা করিতেছে” । শ্রীহর্যপকবির দৈষধ-কাঁব্যে ইহ! 
এবং এত্বঘ্যতীত্ত অন্তান্ত অনেক-স্থলেই উলিখিত অর্থে বহুল প্রয়োগ 

আছে. “পুর্বে শরীরটি গমন করে, পন্গে অব্যবস্থিত-ভাবে চিত্ত 

ধাবিত হয়।” ইহা শ্রীকালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুস্তলাতে প্রয়োগ 
আঁছে॥ পচিত্ত*বৃত্তি” চেতম্শন্ষের র্থ ইহা! বেদ-নির্ঘপ্ট)তে আছে | 
সাম্ধ্য-্মতে চিত্ব-বৃত্তির পৌরুষেয়-বোধকরাণপ্রযুক্ত তাদুশ অর্থ হুইল | 
উক্ত-্ধাতুর পর কর্তৃবাচ্যে অন্ধন্ প্রত্যর করিয় নিম্পক্ন 'যে ডেতম*শব 



[ ১৬৮ 4 

উহ! পুংলিঙ্গ, স্ীলিঙ্ ও'নপুংসক লিঙ্গ, এই তিন লিঙ্গেই প্রয়োগ হয়। 

উহার অর্থ । ভ্ঞান-কর্ত; ৩। ভাববাচ্যে অন্ন । অর্থ-চৈতন্ত ৪1 প্রজ্ঞা ৫! 

এই 'অর্থ-প্রতিপাদনে নপুংসকলিঙ্গ ॥. “উহা! সঙ্কল্পবিকল্পকাত্মক মনকে 

বুঝার, উহার নিরোধ করিলেই অভয় হইয়! যায় ।+* প্মনুত্মের মনই বন্ধ 
ও মোক্ষের কারণ” । প্ভ্রীকফ্ের পদার-বিন্ব-যুগলে একবার আবিষ্ট-চিত্ত- 
ব্যক্তির পুনঃসংসার হয় না।” ইত্যাদি, শ্রীমস্ভাগবতে ও অন্তান্ত পুর্লাণা- 
দিতে বহুল প্রমাণ বচন আছে ॥ “অন্ুসন্ধানাম্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিই 

(ষন)।” ইহা বেদাস্ত-দর্শনের সম্মত। এবং সাঙ্থ্য ও পাতগ্রল দর্শনাদিতে 
উক্ত আছে যে, “সেই সমুদয়ের দ্বারা বৃত্তিভেদে অস্তঃকরণ ছুই প্রকার, 
অন্তঃকরণের সংশরাম্িক! বৃত্তিকে মন এবং অস্তঃকরণের নিশ্চয়াত্বিকা 

বুস্তিকে বুদ্ধি কহা যার়।” সাত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিক়ের সহিত বিশর্ষাক্বাকে 

মলোৌমর-কোষ কহ। যায়+”, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এবং 

আনন্দময় এই পঞ্চ কোষে আবৃত হইয়! বিম্মরণেই সংসারে গতি হক্স 
ইহাঁও এ বেদাস্ত পঞ্চদশীতে উক্ত আছে। বেদাস্ত-পরিভাষাকার শ্রীধর্ষব 
রাজাঁধবনীন্দ্রও নিজ-প্রণীত-গ্রন্থে বৃত্ি-শব্দের অর্থনিরূপণ করিয়াছেন 

যে, জলাশয়ের জল ছিদ্রাদি হইতে নির্গত হুইয়া পর়ঃপ্রণালী পেয়নালা) 

দ্বার! আলবালের মধ্যগত-শশ্তাদি ক্ষেত্রে গিয়া প্রবেশকরতঃ যেমন সেই 
ক্ষেত্রের অন্থুরূপ চতুষ্ষোণ আদি আকার ধারণ করে, শ্রী পরিণাঁমকেই 

বৃত্তির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম,, 
অর্থাপত্তি ও অন্ুপলন্ধি এই ফট্-প্রমাপবাদী-বেদান্ত পরিভাষাকার্র 
সর্ধব-প্রমাঁণের মুলীতৃত প্রত্যক্ষপ্রমার করণকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়' 
নির্দেশের পর প্রত্যক্ষ-প্রমাকে চৈতত্তন্বরূপ ইহার স্থিরসিদ্ধান্ত-নির্ণনন 
প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন বে, যাহা! সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎৎ এই 
পথের প্রত্যক্ষ এই অর্থ? প্রত্যক্ষপ্রমাকফে চৈতন্য বলিলে চৈতন্তের 

খাদি নাইি, সুতরাং চক্ষুঃ আদি, উহার করণ হুইয়া প্রমাণ হইতে 
পারেনা-এই আশঙ্কা! হইতে পারে না, যেহেতু চৈতন্য অনাদি হইলেও 

তাঁহাত্ব অভিব্জক 'অন্তঃকরণের যে বৃত্তি, উহ! ইঞ্জ্িয়ের অঙ্গিকর্ষাদি 
ছক জন্মাক, অতএব বৃত্তি-বিপিষ্ট চৈতন্যের আদি আছে বলা অসঙ্গত 
আহে । জালাবচ্ছেদক্ষ-কৃত্ভিকে, জ্ঞান 'সারোপের স্বীকার, বেদাত্ক- 



| খানিলে, নিরব্র-বকছশের পরিপামাস্থিকা বৃত্তি আযন্তব য় হা র্ 
শসা কই পায়ে মা/বে, 'অন্বংররণের সর্ানি আভ,হক্তবাৎ ই: 
দিনৰ নং যেহেতু “নক সরি করিক্াছিলেন* ইন, শরতিপ্রাণ: 
সমর্থিি। 'অস্তাফরণের সামি -পধুক্ত সাবয়বনত্িকপনজন মবের এ 
হইল |:খ্রবং “কাম, সন্ষগ্জ, বিডিকিৎসাঁ শ্রদ্ধা, প্তরদ্ধা ধরি অধৈধঠরেঙ্জা 
ভয়, 'এই সমুধ়ই মন” এ্ইক্রতি-প্রযাশম্থারা সমর্থিত: “বী-ক রি, 
বৃততিনবপর্ঞানের কঅন্ভিধান ছুওয়া প্রযুক্তকামাফিও মনের গন হাই 
এবং কামাদি, অস্তঃকরণ-খশ্ম হইলে, আমি ইচ্ছা কন্ধিতেছি, আনি 
পাইছি, এবং আমি জানি, ইত্যাদি অনুভব, ব্সাক্মধহৃভবকে' অবগাহন 
ককিয্া কিরূপে ন্মাইতে 'পাঁরে ? তাহাতে বক্তব্য খই- বে, হু, 
পিণ্ডে দাহ-কব্িবার শস্তির অভাব থাকিলেও ফাঁহকারি বহিতভাদঘাচ্স্ের 
আরোপ-হেতুফ সন্তপ্ত-লৌহ-পিশু যেমন এই বস্ত্রকে “ল্ম কৃন্সিতেছে 
ব্যবহূত হয়, সেইকপ লুক্ধাদির আকারে পরিণামপ্রাজ্ক অভ্তকক্কণের 
সহিত একতার অধ্যাস-হেতুক আমি.হুখী, আমি ছয্থী ইত্যাদি ব্যব- 
ছার হয়। অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয়, মানিলে অতীব্রিরতা-প্রধুক্ষ প্রত্যক্ষের 
বিষয় কিরূপে হইতে পারে ? এ আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু 

হফরণকে ইন্ট্রিয় বলিয়। প্রতিপয্ন করিবার কোনও জমাব-নাই, 

যেক্তুমনঃ-দ্ঠ*ইন্জিয়গণ+ভরীতগবদ্গীতান্স এই বচন প্রমাণ. বলিতে 
পার না। ক্ষনিজিয় মনের সবাাও কট্ছ-সগ্া. পুণের. বিকোধ-হক 
না। “্মজনান-পঞ্ধম পুয়োহিতগণ ইন! ভক্ষণ কলির! থাকেন” এই. 
ঘজনানহারা-পুরোহিতগত-পঞ্চত-সঙ্ধ্যাস পুরণ এবং. “নহ্ভার়ত বারী 
পঞ্চ সেই সকল বেদ-অধ্যবুন কারাইক্সাছেল” ইত্যদিস্লেক়্চারি- 
সম্খাক বেদের সহিত," খাছ! বেদ ছে শ্রইরখ মহাভা রাজ: বারা পঞ্চ 
সঙ্্যা-পুণের যোগ ব্যাজ: এমহ “ইজি হইতে; দির. 
কর্ম হইতে তির মদ ইত্যানি শ্রুতি "বদ: বেরি নকরা 

প্েসেনিছারা প্রতিপর্ হইতেছে): অধ ইিগত সঙ্ঘটারপুরপইিজি- ৃ 
আসা উিউলহিক বিবেধকঃ সাহা 



[ ১৭* ] 
আশকাও সপন ও তি 'আযৌদ্কিক, যেহেতু ইজিগ'জন্-জান- 
খাই সাক্ষা্ প্রত্যক্ষ বজিলে, অন্মিত্যাদিরও মনো-অন্যতা-নিষন্ধান ' 
সাক্ষাত প্রত্যক্ষ গুতিপাদদিত হইয়া যা এবং 'অজন্ভ-ঈশ্বর-জানের 
সাক্ষাত-প্রদ্যাক্ষতাপাদন ঘটিয়া যাতর। গ্ুৃতরাং এই সৃকল পরিহার 
পূর্বক বেদাস্ত-পিদ্ান্ত-পক্ষে প্রত্যক্গের প্রযোজক ফি? ইহাই নির্ণয় 

ফন্িতেছি, জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের ও নিষয়গত প্রন্যযক্ষের ভিন্ন ভিন্ন 

প্রযোজক, তদাধ্যে জান প্রতাক্ষের সন্ষন্ধে প্রমাণ-চৈতন্যেন বিষক়্- 

গক্ধ-্চৈন্তন্তেয মতেদই প্রযোজক ॥ ঘটাদ্গিগত-চৈতন্য বিষয়-চৈতগ্ । 
আব্যংকরপ-বৃতি-সঙ্গত-চৈতন্ প্রমাণ-চৈতন্ত | এবং অস্তঃকরণোপগত- 
চৈতন্ত প্রসাডৃ-চৈতন্ত । এই ভ্রিবিধ চৈতন্ত। যেমন জলাশয়ের জল 

ছিহ্বত্বারা নির্গত হুইন্ব! পয়ঃ-প্রপালী অবলম্বনে কেদারে প্রবেশ করতঃ 
েফারনধৃশ চতুক্ষোণাদি আকারে পরিণত হয়, সেই প্রকার তৈজস 

খন্তঃকরণও চক্ষয়াদি ছারা ঘটাদি-বিষয়-্থলে যাইয়া ঘটাদি-বিষদের 
আকারে পন্ষিধত হক্স। সেই পরিণামকেই বৃত্তি কহা বান্ব। অন্ধ" 

মিভি-প্রভৃতি শ্ঘলে, বহ্ি-আদি চক্ষুরাদির সন্গিকর্ষাভাবে বন্ধি প্রত্ৃ- 

ভিতে অস্তংকরণের গতি হয় না। এই ঘট ইত্যাদি-প্রত্যক্ষগ্থলে 

ঘটাদি এবং তদাকার-বুত্বিরও, বাহিরে একদেশে সমবস্থান-জন্ত 

লেই উ্তয়-চৈতন্যই অভিন্ন । বিভাজক অস্তঃকরণের বৃত্তি, এবং ঘটাদি- 
খিষয়ের একদেশ-স্থিভি-নিবন্ধন ত্বভেদ হয্স। যেমন মঠ-মধ্যবস্তী যে ঘট 
উহার মধ্যস্থিত থে খটাকাশ, সে মঠাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। তন্রপ এই 
পরিদৃশ্তমান ঘট, এই প্রত্যক্ষ-্থলে খটাকার-বৃত্তির ঘট-সংযোগ প্রযুক্ত 
ঘ্ট-বিষযগণ্ড-চৈতন্ত হইতে তহত্তি-বিশিষ্ট-চৈতন্তের ব্সভিন্নত। নিব- 
জম খটজ্ঞান ঘটাংলে প্রত্যক্ষ হয়। লুখাদিবিষয়গত-চৈতন্ভের এবং 

সঙ ভিধিশিইছৈতনের উদ্ত নিয়মপ্রযুক্ত একদেশস্থিত উপাধিত্বয়বিশিষ্ট- 
খ্রি নিরদ ঘায়া আমি সুখী ইত্যাদি জ্ঞানে গুখাদি এত্যাক্ষ হয়” । 
পরই লকল বুক্তিতে নৈয়ারিকাদি-বাদীয় মত খগ্ডুনের পর, অহস্কান্নের 

খ্যাখ্যানে অহমাকায় আন্তঃকরণের বৃডি,শক্ষরাচার্ধা শ্বীকার করিয়াছেন। 

হার টু হত 'অবলক্ষন বছর প্রা্ধিভাসিক রজতসথলে রঙভাক্ষা় 
অবিগ্বারযূতি সাধ্্হারিকের অনিকার কক্িনীছেস, ইহা উল্লিখিত. 
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হইয়াছে 1 পরে কনর, কেবল সাক্ষি-বেত আন্যঃকতিণ এবং গপ্হাদতে 

বৃত্তিারা উপস্থিত বলিয়া ত্ী পঙ্ণে সন্তা-নিবন্ধন অধ্যাথি হইল ঘা । 

সংশক়, নিশ্চর, গর্বা, এবং শ্বরথ ভেদে সেই খৃদ্তি চারি ভাগে বিউক্ । 

এই সমুধয় বৃত্তির তেষে এক অস্ত:করণের মন, হুদ্ধি, অহস্কায় এবং চিত্ত 

ইত্যাদি সংজ্ঞা! হয়। যন, বুদ্ধি, অহঙ্কায় এবং চিত্ত এই সমুদযই অস্ত 
করণ, যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব এবং স্মরণ এই চটাক্সিটি তাহাধিগের 

বিষয় ॥ সবিকল্পক নির্কিকল্পক ভেদেই সেই প্রত্যক্ষ ছিবিধ ! তাহাতে 

সধিক্ষক বৈপিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান। ধেমন ঘট আমি জানি ইত্যাদিজ্ান । 

নির্ষিকক্পক সংসর্ধীনবগাহিজ্ঞান। যেমন সেই এই দেবদত্ব, সেই ভূমি 

হও ইত্যার্দি বাক্য অন্র প্রত্যতিজ্ঞান। উক্ক প্রত্যক্ষ ছুই প্রকার 

ইঞ্জিয়-জন্ত এবং তদজন্ত। সে বিষয়ে ইঞ্ক্রিধের অজন্ক ভুখাদি 
প্রত্যক্ষ । যেহেতু মনক্ষে ইন্ড্রিষ বলাব বিষয় খণ্ডিত হুইয়াছে ৷ ইজি 
₹ পাঁচটি বা ভ্রাণ, বসন, চক্ষুঃ, ত্বক, এবং শ্রোত্র। সকল ইঞ্জরিয্ই নিজ 
নিজ বিষয়েক্র সহিত সংযুক্ত হুইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। তচ্মধ্যে 
প্রাণ, বসন এবং ত্বগিক্সিক নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই গন্ধ বল ও স্পর্শ 

জন্য জ্ঞান জন্াইয়া দেয়, চক্ষুঃ আব শ্রোত্র নিজেই বিষবস্থানে যাইয়া 
নিজ নিজ বিষয়কে গ্রহণ করে, শ্রোত্রেবও, চক্ষুবাদির মত পরিচ্ছিয় 
বলিগ্পা ভেরী প্রত্ৃভির স্থানে গমন সম্ভব হেত্ুক ভেরীর শব্ষ আমি 
গুনিয়াছি এই অন্ুতব হষয। বীন্ীতব্ঙগন্থায়ে কর্ণরন্ধগত আকাশ 
গ্রুদেশে অনস্ত-শব্বের উৎপত্ভি-কল্পনায় মহ্ান্গৌরব এবং আমি 
ভেরীর শব্ধ গুনিয়াছি, এই প্রত্যক্ষজ্ঞানও ভ্রম-কলপনা আদিতে দুধিত 
হইতে পারে | 

"সেই থে সুনির্শল স্বাস্তঃ অর্থাৎ অস্তঃকরণ ভ্ীভগবানের আম্পদ- 
খ্বরূপ যাহার মহদাত্বক বাসুদেব সংজ্ঞা, সেই চিত্বের সুনিরালতা 

'অবিকাবিতা এবং শ্বাস্ততা প্রস্কৃতি প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিয়া মির্ছিষ্ঠ 

আছে, যেমন জলের নির্খলতবাদি শ্বাভাবিকী পয়া শ্রকতি”। ইহা 
প্রীমস্তাগবতে আছে। ইহার ভ্ীতীধরন্থামীকত অর্থ “অধিভূত ব্বপপে 
তাহারই মহান এই লাষ, 'অধ্যাত্কজপে চিত অধিদেবরপে বাসদের 
এবং তাহার অধিষ্ঠাতাই লেত্রজ”। বৈশেখিক, ও সারদর্শজের গন্ডে 
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ভাঙাগরিছ্ছেদপ্কার *শিজগ্ন্থে যন্ধকে উব্য-নিষ্কীযগ করতঃ অ্রব্য” 
পদার্থের অবগত মিধম-ববান্থলে গ্দঘগেরে বিষ্যাস কক্গিযাছেন । 

“খতঃছাবাপণব্ের « ক্মভিধের নর্থ আই যে, জান্তর্গক অর্থাৎ 
অন্যন্ছি রে কৃারণ,সাধন উপায় ইচ্ছিয়। এই কর্ধারম-লমাসে, শরীরে 
সটভান্টাটির আন্মসত্ি-হখাদি-ছিষরিক-লাক্ষাৎকারের করণ অর্থাৎ 

গছ য়োয, সান” এইপ্রকাত অর্থের প্রতীতি, বঠীতৎ পুক্ুব-সমাসেও 

হইছে পারে। জ্ঞাল এবং খাদি সাক্ষাৎকারের সাধনীভৃত বুদ্ধি, 
গ্রেঘং ভিন্ত প্রভৃন্ি শষ্ের প্রতিপাস্ত, আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিবিশেষকে, 

(পোরাগিক-মচত ) পঞ্চকর্শেজিক় ও পঞ্চজ্ঞানেন্তিয় এই দশ ইন্গিগের 
আধ্যককে, মন-বলিয়। নির্দি্ট আছে। 

* ক্মস্ ১, বুদ্ধি ২, অহঙ্কার ৩, এবং চিন্ত ৪ এই চারিটিই অন্তঃকরণ 

€(ক্সস্তরিক্রিস ) শব্দনবাচ্য। সংশক্স ১, নিশ্চয় ২, গর্ব ৩, এবং স্মরণ ৪ 

এই চারিটি উহাদের বিষন্ন, এবং কার্ধ্যও সক্চলেরই বিভিন্ন ॥ কোঁদও 

কোনও বৈদান্তিকদিগের মর্তে, উল্লিখিত এ অস্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় বলিরাই 

পন্বিগপিত হয় না। শ্রীধর্শ-রাজাধ্বরীত্রূুত বেদাত্ত-পরিভাবা-গ্রাভৃতি 
অন্থান্ত বেদান্তদশনিগ্রষ্থে স্পইই উক্ত হইয়াছে যে, “বত্কালে উহার সক্ষল্ল 
বিকল্পাত্মক-কার্য তখন মনস্ সংজ্ঞা হয়। নিঃসংশয় বা নিশ্চিত তাবে 

থাকিলে বুদ্ধি, 'অনুসন্ধানাবস্থা হইলে চিত্ত এবং আগ্ম-বৃত্তি-কার্ধ্য-্থাব! 
হষ্কার় কর্সিলেই অহক্কার সংজ্ঞা! হয় ॥ ভ্রীশারদাতিলকেও অস্তঃ- 

রুরগকে, ধন, বুদ্ধি, অহষ্কার,। এ্রধং চিত্ত নামে কখিত হইয়াছে এবং 
আখাদি-ক্ঞানেন্ প্রত্যক্ষকরা-নিবন্ধন তাঁহার অস্তঃকরণ-সংজ্ঞা হয়। 

তাহার সাধক ব্যাণ্ডিগ্রহও দৃষ্টাস্তের সহিত অনুমানের রীতি এই,যেমন 
জপংদি প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি উহার করণ হয়, সেইমত প্রত্যক্ষ যে 
মাছ 'ও জখ্খাধি। উহার প্রত্যঙ্ষীকরণে, গ্রাহক ইন্ত্িয়ের আবস্তক'ও 
অচপক্গা করে, রূপাদি ল] থাকার চক্জুঃ আদি, করণ হইতে পায়ে না। 
আই গ্রপাঙগীতে অস্ঠঠকরণের লিদ্ধি হয় বলিয়া নৈষ্ষাসিক প্রভৃতি 
দার্দরিকেরা ঘনাক আন্ুকারণ অর্থাত আত্যন্তরীণ-ইন্জিম-স্বীকার-পুর্বাক 
মনকে 'সুখুআদির প্রত্যক্ষ অনুভবের সাঁধরীডৃত উপায় সিরয় করিয়া" 
হজ পানির সাঙ্গাঙুরারবিষগে অর্থ জুখানিপ্রত্যাকষ অনুভব "কব! 
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বিষবক্সে যে পাঁখক ছয়, তাহাই মল বলি! উদ” । * ইহা ভাকাগকিন্ছেদে 
এবং উদ্ধার টা বিদ্ধাঝ্সু্পবলীত্ দিদি আছে ॥ [পৌরাপিকফ ও 
লাধ্যাদি-দার্শনিকের!, প্রকৃতি হইতে গহতচত্ব অহততত্ম ' হাতে 
অহঙ্ার, এবং এ অহক্কারাব্মক আন্বহকারণকে মহতত্ের পর্ঘযানা তত 

বলিক়! স্বীকার করিক্াছেন। আহক্ষার হইতে পঞ্চতঙ্াণত ও পঞ্চভৃত- 
জ্রব্যেক় লিদ্ধি লিক! “বেই ধন্য অস্তহকরধেয়” 'গুই সাধ্ধা-দুজে অস্থঃ- 
করণের সিদ্ধি কথিত হুইয়াছে। তাহার ভাব্য-প্রবচনে আঙ্ছমানের 
এইরূপ প্রয়োগাদি প্রদর্শিভ হইয়াছে, যে পদার্খের উপাদাল নাই, 
উহা! ভ্রধ্য হইতে পারেনা, যেমন পুরুবাদি। এইকপ নিশ্চয়কাধ্যস্রব্্ব- 
হেস্ুক অহঙ্কার-দ্রব্য, নিশ্চয়-বৃত্ি-বুক্ষ-দ্রব্যই উহাঁয় উদাঙ্গান ক্কারণ 
হয়। তাহাতেও এই তর্ক সর্বত্র “এই "আমি “আমার ইহ! কর্তব্য 
ইত্যাদিরাপে পূর্ব্বে পদার্থকে শ্বরূুগেতে নিশ্চক়্ করিয়া পরে আপদ্থ- 
জ্ঞানের বিষয়ীতৃত করে, ইহা! প্রায় প্রলিদ্ধই আছে। কারণেকস 
বৃত্তি-লাত-ঘবারা কার্য্য-বুৃত্বি-লাভের শ্বাভাঁধিকতা! বশতঃ সেই অহঙ্কাপ্ব- 
দ্রব্যের কারণের আকাঁজ্ষায় কার্য্য-কারণ ভাবে তদাশ্রয়-বৃতিদ্বয়েছ 

লাখব-হেতুক এ পদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে । ববিও অস্তঃক রখ এফ, তখাপি 
যোগের উপযোগী ক্রতি, শ্বতি, এবং পরিভাম! অনুসারে বাশেক়্ গাই- 
টের তুল্য অবাস্তপ-তেদ আশ্রয় করিয়া অস্তঃকরণ-ত্রয়ে উপক্রম এবং 

কাধ্যকারণ ভাঁবও কথিত হইয়াছে। শ্রযোগবাশিষ্ঠেও উক্ত আছে 
“এ্েই--যে অহ্ং অর্থের উদর, সেটিই বেদনাত্বক-চিত্বাত্বা, হে মহামতি ! 
ইহাই চিত্ত-তকর বীজ, প্রথম-প্রাহছভু তি, , অহংতত্ব হইতেই নিশ্চয়া্ম 
ও নিকাকার অভিনবাক্কিতি যে প্রকাশিত অস্থুর উ্াই বুদ্ধি। 
প্রবুদ্ধি সংজ্ঞক-অস্কুরের যে সন্বল্প-বিকল্প-রূপিণী প্রেকষ্ট স্কুল অবস্থা, 

তাহারই চিত্ত, চেতম্ এ্রধং মন এই' সকল নাম । "জহং ওই শব্দের 
অর্থ অন্তঃকন্রণ-সামান্ত । এই খাক্যে বীজান্ুতেকর' ভুল্য এক অঞ্য:- 

করণ-যৃক্ষেরই বৃতিনূপে চিত্বাদি-অবস্থাতেছে ক্রেমায়ে ভিবিধ পরিপা 
হয় | *সান্য-শান্ত্রেও চিত্তনা-বৃত্তিক-চিত্ে বুদ্ধিতেই অধ্ভীক এবং 

অই, বাক্যে অহস্কারেন ও বুদ্ধিতে খন্তর্ভাধ হইয়াছে ।” পাঁঞ্যকাপ্িকণতেও 
ও পক্সন্তঃকরণ অিবিধ, বাহেন্িয় দশটি তিন প্রকাশ খিধয় নরক” 
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অধিষ্ঠাড” এই .সাঙ্যযন্ছৃত্। সাহ্য-পাতঙল-দর্শনাদিতে এবং. 
প্রবচন ও খোগভাব্যেতে তাহার ভুরি সুতি শ্রমাণ দেখিক' 

ধু ১ নত পে 

টপ ইহার আতিপয় বিস্তৃত বিবরণ ্রস্থের বছিল্য বোধে উদ্ধৃত 

৮ 

হই না তত রসের উক্ত স্থলে দেখিয়া পইবে॥ ্ 
“অথ দপধ-শঙ্বের অর্থ। দ্বপ ধাতু: সন্দীপনার্ধক চুরাঁদিগণীয়, 

ৃপ-ধাতু হইতে অনট্-পরত্য়-ছাতা দরপণশবয নিশ্পকন হইয়াছে; উহা ' 

পুংও রং । অর্থ, প্রস্ঠিবি্ব ও স্বরূপ দেখিবার আধার ( আক্গনা, 
চু ০ 

আর্শি)। ততপরয্যায় দুকুর ২, আদর্শ ৩1 ইহা অমরসিংহ বলেন। 
'আব্ম-ার্শ ও) দন্দর ৫, দর্শন ৬, প্রতিবিষ্বাত ৭। ইহা শব্দ-রদ্ধাবলীতে 
'আছে। কর্ক ৮, কর্কর ৯, ইহা জটাধর বলেন। উহান্স গুণ, আমু: এবং 

ঞ 

উ্র-বৃদ্ধিকারক, অথচ পাপনাশক । ইহা রাজবল্পভ বলেন। দৃপশ্ ধাঁবনে 

ইহা কবিকলপক্রমে উক্ত 'আছে ॥ দৃপ- ধাতু (তুদাছি ) ধাবনার্থে পরশ্ৈ- 
প্দী সকর্শক এবং প্রয়োগে বথাবিহিত স্থলে ইস্-যুক্ত হয়। হর্য ও গর্ব 

অর্থে দিদি, বকর. সেট “গর্বিত বা হ্ষ্ট দানবঙ্গণের ভয়ে পরিতগ্ু- 
চি 

ব্রণের ু্বর-হ্যখের নাশক” 1 ইহা শ্রীগীতখোবিন্দে ্রীজয়দেব 
গোঁশ্ামী জিতিগসাছেদ । ই বুপধাতুর সন্দীপন অর্থ-র্শন-হেতৃুক নপুংলক 

খান 

মালিঙ্গে ক্ষ, অই আর্থ, জ্টাধর বলেন।: অহস্কারের পর্যায়ে উক্ত, 

পর্কা ২, অহা ৩, ক্মবলি্উতা ৪, অভিমান ৫১. মমতা! ৬, মান, %: 
৩৭% চর 

চিত ৮ সর ০ ইহ হেমচজ বলেন ॥ ্র্প অর্থ-_উৎসাহ্। 

না-বিহীন জে কু.বিশেষ্প্রকাঁরে ত্যাগ করে। কিরাতা, 
হ5। বত শুতে 

ক ॥ শা রঙ 

সব 5 লি ও ২ 

ক্লীনলিনা 3: দরপশিষের উত্সাহ অর্থ. ব্যাখ্যা, 
₹ 

সক 

চর ১ +% , 2: ্ পি ৮ *$। ৯ ডে ্ ল ্ 

রর 
? ছা ্ 

রব ু তাহা বা আনি, ৫ ৃ 1 ছু ৬৫ ৭ শ ছ দে মং চল 

দির পিন 5 ৭ এ পু নি ১ ৮ল ্ রর 
রঙ টি প্ শুই 

] 

৫ নো 

2১. ধুর 5 রঃ 

শর ৮৫০১ এ িং লগ দরের সম ৮ * টন ঁ হ তুল 
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মর্বগণ বাপ ধরেন, এখং যাহার মধ্যভাগে স্বোহিতের আরছ্ি ওয়া হিণ 
আছে । লৌহ্গ্রভৃতি হাহণতে প্পৃষ্ট হইলে তডক্ষণেই ছুব্র্ণ হাইয়। 
ধার । এবং যাহার অনতিঘুয়ে দর্পণ লাক লঘ প্রবাহিক্ত হইতেছে। 
হিমালক্-প্রভব সেই নদ ভীবক্ষ-পুতের সমতুল্য ফলপ্রন্ান করে । শ্রীহরি 
সকলদেবগণের সহিভ সমস্ততীর্ঘের জলষাতা! লেই পুত্র লৌকিত্যকে 
(ব্রক্গপুত্রকে ) সান করাইয়াছিলেন। তাহার জানলে সমুন্তপক্ন 
এঘং পাপনদর্পের নাশক, অতএব পূর্্বকালে দেবতাগণ ইহার তর্পণ 
নাম দিয়াছিলেন। যেব্যক্কি কার্তিকমালের শুরু প্রতিপত্ ভিথিতে 

সেই শ্রেষ্ঠ-নদে স্নান করিয়া শ্রীকুবেরের পুজা করে সে ইহলোকে 
শত শত বিভ্ৃতি-(প্রশবর্ধয )-যুক্ত হইয়া পরকালে ব্রক্গ-সমীগে 
গমন করে, ইহ! প্রীকালিপুত্রানীয় একা-লীতিতম অধ্যায়ে আছে। 
দুপ+-ঘঞ. ভাঁবে বা কর্তৃবাচ্যে অচ্স্র্প। অহঙ্কারে ১, বরাবধীরপা 
হেতুক গুরু এবং র্াাজাপ্রতৃতিগ্ন অতিক্রণামক চিত্ব-বৃত্তিবিশেষ ২, 

উচ্ছুঙ্খলতা ৩। ইহা নীলক$। কন্তুরী ৪1 ইহা মেদিনী। উদ্মা ৫। 
ইহা! ত্রিকাণ্ডশেষ। গর্ব ৬। ইহা! কবিকল্পক্রমে উত্ত। অহঙ্কার সকল- 
পাঁপের বীজ ও অযঙ্গলজনফ । ক্গাগ-ভিতরে গর্ধব-পধ্যস্তই সকলের 
উন্নতির শেষ । হে পরাৎপর়ে ! ব্রঙ্গাগু-মধ্যে ধার যার ঘর্পশ হয়, 

উহার সকল বিষয় জানিয়! সর্ববাত্মা আমিই তাহাদিগকে শীসন কনি। 
হে প্রিয়ে ক্ষুত্র ব। মহতের মধ্যে যার যখন গর্ব হয়, আমি এবছিধ 

তাহাদিগের সেই গর্ব চুরীতৃত করিয়া থাকি। পূর্বকালে বঙ্ধা। 
বিধু। অনস্ত, শিব, ধর্দ, যম, শাহ্ব, চত্ত্র হুর্যয, গরুড়, অধি, 
বৃহস্পতি, হূর্ধাসা, ভজ্ঞ-দৌবারিফ জয় ও বিজয়, সুরগণ, আব্ুরগণ, 
তুমি, কাম, ইন্দ্র, লক্ষণ, অর্জুন, বাপ, ভৃগু, দুমেক, অযুত্র, বায় 
বক্ষণ, সরম্বতী, ছর্গা, পদ্মা, ভূমি, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনসা, এমন 
কি প্রাণের অধিষ্ঠান্রী প্রাণ হইতেও প্রিক্সা-দেবীপ্রাণাধিকা-ভ্রীরাধারও 
ধিক প্রভূ করিয়াছেন, অন্ভের ক্দাবান্ধ কখা কি? তিনি লফলেত 
দক্ষ করির়! পুনরায় প্রস্নতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা! শ্রীরঙ্গ- 
বৈরর্ভপুরাণে শ্ীকুফ্জন্মথণ্ডে কধিত আছে ॥ সেই ছর্পকে খোহদ্কারুকে) 

যে পাওয়া, উহাই দর্পণশবের বাচ্য। গর্ত ও অহক্ষারের উপাদানহেতু 
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এধীং নিশিতকারখের স্বরূপ বে, কাব জিরা ও আচবণ প্রভৃতি 
অভভাবাধদের যেই সক্ষাল অবস্থাকেই চিত্বদপণ বলিব! মির্দিউি হয়॥ 

রার্চেম-শখের অর্থরিবর়ণ?, ঘৃজধ-ধাডুত শোধন ৬ ভৃষণ ার্থে 
বিকঞ্জে চুক্সাগি হয়, পরন্যৈপদী ও আস্মিদেপদীও হন ॥ এবং সৃজ ধাতু 
খযাদি ও হয়, ইহা! সকর্্থকক এবং যখাহথ পয়োগন্থলে ইম্প্রত্যক় হয়। 
এই গু বা মাঞ্জাধাডু+-ল্যোট্ ব। যু প্রত্যাক়ে মার্জনশঘ নপুংসকলিঞ্ষ। 
পুছিয়। ফেল! বাধে ফোমও উপায়ে নির্ধল করা । উহা ভ্রীলিঙ্গে যুরজ 
দ্বলি ও ছ্দক্ষ-শব কর্খ প্রীতি করে? ইহা! হেমচক্রের অভিধানে 
বরখ্াবত ? ম্বার্জ-ধতু হার্নে লক্ষর্দক, ধ্বনিতে অবশ্মক, চুরাদি 
উত্তম্নপনী। যখাবিছিত-প্রয়োগস্থলে ইস্ প্রত্যক্স-বুক্ত হয়। যেমন 
মার্ছিত গ্রতৃতিশন্দ নিষ্পর ছয়। ফরপবাচ্যে অনট-প্রত্যয়-ন্বার। স্ত্রীলিঙ্গ 

শব নিম্পন হইলে লক্ষার্ধজনী শব্দ, খান, অর্থে প্রয়োগ হয় ॥ 
“চেত্ে। দর্পশণ* ইচ্াদি লোকে ভ্রীজগন্মোহন কৃত-বৈষ্ঞব প্রিষ্কা 

নাী-টীকায় রঙ্গানুবাদ-"-পকে রাজন ! বিষস্ব হইতে নির্বেদ ( বৈরাগ্য ) 

পাতে এবং জর্মাতাভাবে ভর্ন-রহিত (অকুক্োভক় ) হইতে ইচ্ছা 

করিলে ঘোনীদিগেরও ভ্ীহরিলামের অজুক্ীর্তন করা কর্তব্য ও উচিত 

ইহা নির্ণাত হুইয়াছে”। “সম্ীর্ভনরূপ-যক্ঞথার! স্থমেধাগখ যাগ করি 

থাকে” ইত্যাদি জীলস্তাগবতীমগ্রমাধ-সমূহে শ্ীরষ্চ-সক্ীত্তন ছারা সকল 
অনর্থের নাশ, সকল-মঙ্গলের উদঝ্. এবং শ্ীকষফজজনে পবম উল্লাস' 

(নন ) সুদ্ধিযা। ভ্রীকক-চৈতক্তমেব দদাহলাদ সহকারে নিজেই তাহা 
বলিক্সাছেন, শচেতো দ্গণ-বর্জিনমিত্যার্ছি” শ্রীকক/সঙ্ধীপ্ন সবিশেষ সর্ধা- 

তোভাবে সর্বর্দ্কর্ষে বর্থাইয! আছেম। ল্লিতগবানের নাম-লীল! এবং 

খপ আহির উচ্চস্থক্পে উল্চারণেক্স নাম কীর্তন। এ কীর্তনদাকা 

চি্চ-রাপ-দর্পণেন্ধ আশির ক্গার্জন হয়, বঙ্ছিও গ্বভাঁবতই চিত্ত পবিত্র 

আধ খলাধভিজ ছল হটে, কিছ তথাপি কাখলোভ-কোদ ও হোম 

আাদিয সংযোগে খালি ক্টিখা খাকে। 'াহাহইত্তে শুদধীকয়ণ নিসিদ্তই 

উীককসন্ীত্বনেম্ব আমোজর 1 আবে ব্রণ এই আযেঃ ক্ষন ওই 
সরারে, কিনব তি জগত ইহ্জগ্যারছিছিয়ে দংনাক্গান্থক বে আাপনার- 
গনী গহাদববানল (*আধাদিক-আহিতেকিক-জগিসৈনিক বিজ্াপ ) 
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আহার নিহশেধজাধে নির্ধযাথ অর্থাৎ, উৎপটিল মাহ) হইতে পিল্পাগিত 
হ্থ। ধঙ্গলরপণ্ডরকুযুদকুন্মমের ফো্যোআামীবন-প্রকাশক অর্থাৎ ধার 

মঙ্ষালের অন্ভযুখীন-কারিক | সাধ্য ১, মোগ ২, বৈয়াগ্য ৩, তপস্কা ৪ 

প্রবং জটকেপবে তক্ষি ৮, এই পঞ্চপর্ব-বিক্ষা খারা, বিখান্ ব্যক্ষি 

শ্রীহরিতল্পনে প্রবেশ কমিতে পারেন । পেই থিগ্ভারূপিলী-বধুর 
দখবলের উপবয়। আনন্দ-সমুদ্রের রর্ঘন-কারী অর্থাৎ প্রেমতক্ষি-সঘৃত্রের 
ক্রুজ-উদ্ধান-কারক | পদে পদ্গে প্রতিক্ষণে, কিস্বা, জীহরি জ্বীগোিন্দ 
প্রত্ৃতি প্রত্যেক পদের, উচ্চারণধাত্রেই পুর্ণামৃত, অর্থাৎ অন্গানিম্দ 
'অপেক্ষাও খআতি-পরম-আনন্দের অনুতব-ক্ণারক 7। যদ-জ্ামি লকল 

আন্ধার বা স্থাবর-জঙ্গষ-আদি সকলের আম্মার তৃপ্তিকর ॥ স্যাবলপ-বৃক্ষ- 
আদি উচ্চারণ করিতে না পাহ্িলেও প্রতিধবনি-প্রভাষেই ভাঁহাদিগের 
জন্ম সফল হয় | নুপ্রসিদ্ধআননা চক্রিকা-নামী-টিগনীতেও প্রায় এই, 
ভাবেই ব্যাখ্যান থাক] বিধায় পৃথক অনুবাদ করিয়। দেয় হইল লা ॥ 

আমাদের ব্যাখ্যা্ম বিবরণে--সর্বাদে। প্রথমতং কলি-জীবের সর্ব্ব- 
সাধন-সার-ঘোধে ইন্ডিকর্থব্যতাক্ন নির্ধারিত 'অনন্-বৃতিভাবে শ্রীমস্তগ- 
ঘানেন্স নামেস্স সক্বীর্থন মাহাত্ম্য-সহু যাহা শান্রগ্রনাণে সুব্যক্ষমতে 

প্রচারিত আছে, উহার কিঞ্চিঝাত্র উদ্ধৃত করিয়া অবতরবণিক 
করা গেল ॥ “ক্র রাজন! দোষ-নিধি-কলির একটি মহাগুণ আছে 
বে, কলিকালে প্রীহরিনাম-সন্বীর্তন হারাই সবকল-স্বার্থ লাভ হয় (” 

“সত়াধুগে শ্রীবিষুকে ধ্যান করিলে, ভেতাষুপ্ে বজ্জস্বারা যাজন করিলে 

এবং ছাপরধুগে পরিভর্ধা ( সেঘা ) করিলে যে ফলের লাভ হইত, 
ফলিধুগে কেবল জীহনিলামলক্ীর্তন থারাই সেই মহৎ্করোর লাভ হায় ॥” 
পছে ঘিজোতম ! ীহরি-হনর্ভন,ভতিত প্রাণী-গণেন্ধ পক্ষে সব্ধ-পাপের 
প্রবষ্টভাবে শাস্তিফণক আর কিছুই দেখিতেছ্ছি না 8৮ “ফলিকাল- 
ক্কতনপাপরাশিয খায় গন ফেবল ভীহরিত নাম-সন্ধীর্ীলই ব্যবস্থাপিত 
হ্ইখাছে ” “গছাপাক্তক-বুক ব্যক্ি অপাঙেজয় হইয়াও লিলস্তর জীহাি- 
বর্থজ করতেই, অআন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হই, পংক্িপধিরকারী ছটা 
খার্ধ ৪ পছে শান! খ্যাহিবাতিহাধ আ-উবধ সায়! লর্ষাীধয়ে উপ- 
শখি' জগ পা, ভীহরিলামরাপ-উধহি-পাদ করির। নিঃগংশয়কণে ব্যাধি 

৩ 



শপ দুর চর 

$৮৭ হি 

বি ্ ্ 
ক কি রঃ ঈ সি 

অহ তথ, বেশ, : কাল, ৬০ কোনিত: 

 সর্ধকার্ধোই যে ছিন্্ থাকে, উহা তোমার নাম- 
বা দিশ্ছিতর হায়! যায় ॥৯ “যাহা অধিকারে ই্হুরি- 

নার সমীর্ভন-হারাই সফর স্বার্থের উপলদ্ধি হয, জারভুক্ গণগ্রাহী - 
আর্্যগণ সেই ক্লিকালকেও প্রশংসা করিরাছেন)”: “শয়ন, ভোজন, 
খন, » উপরেশম, পম্ডাহপবেশন, এবং বাক্যালাপন, আমি করতঃ ৪: 

ন্ স্ব মু, 

বাহার সতত ভ্ীহরির' নায় বলেম, নিত্য সাহাদিগুকে নমস্কার নম 
বার "ছে নৃপ ! বিষয় হইতে নির্কেদ পাইবার ও অকুতোভয় 
(রা নির্ভর ) হইবার অন্ত অভিলাধী যোগি-গখেরও পক্ষে ্রীহ্গি- 
নামের 'স্থকীর্তনই ব্যবস্থাপিত "হইয়াছে ॥* -প্সঙ্ষীর্ভনন্দপ যজ্জধার। 
আুমে়াগণ বা করিকা থাকেন 1” “পরমমঙ্গলকরচক্রপাণি শ্রীতগবানের . 
জব /+. কর. দাহ লোকে শীত হইয়াছে 'ব1 থাকে, তাহা. শ্রবগ ও 
নি | ১গোদির ইআনি) নাম সমু গান করতঃ সঙ্গরহিত . 

সি স্ 

নিলি 
পরিসর 

১১ সখি, 
মা রঃ 

রঙ 

॥* -.পএইরূপ .ব্রত ধারণ করতঃ 
ই নর ইতি নামকী ব ভ্ীভগ্বরানের 
হি ঘেফোন নাম্ কীর্তন. বারা গবন্চরণে- জাভা 

১ চা 

৮ জুীভূত-িন্ হওতঃ:উ 

টু কপাযরর, $2 

» সদ এ ১৭, 
রখ বর ভিত রা ॥ 

রা ২মচুশাকি 



সণ তু 
কট 

শু হব হালি চ 2 
তি 

র্ চ 25 

্ চা 

খাঁন 

ও ভৎসং 'এই ্বীকোর' শু পাটি,  ষেববিসকে. পু ননদ ছার! 
ক" 

গ্রকা্শি পাইয়ার্ছে। 'বর্শোবিস্তারবিষয়ে' বিসন্নতঃ অরোগ, কর) এই, প্র 

বু 

রঃ 

বির বীর নামগলিশ্রহণ করিলে দৃত্ঠযান জগতে তাহা কীর্তন 
করতঃ আঁসিঙ্ব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মর্গলের পা হুইবে ৪.₹৭৫ 1 
যখাবত্- -জ্ঞানি-সম্পয্ন-স্তোব্র-পাঠকারীগণ জগত্. বিস্তারের জন্য যে সত্যয- 

খরূপ-বিষুর গর্ভকে (অর্থাৎ বিকুরঁদাভাসি-সম্পনন মাকে ) বিশ্তার 
করিক্নাই সমস্ত পুর্ণ করিয়াছেন, ছে বিষে! এই 
নাম জানিয়াই নির্বিত্ঘ (অর্থাৎ বিরাগী )- হইয়া আমির! ুৃতিকে 
তজনাঁ করিব, অর্থাৎ হে ভগবন্ বিষে! ! তোমার “লাম জনিলেই 
জীবের সুমতি-হুয় সুতরাং নামই সফল নুমৃতির উপাদান কারণ 8২৭৬: 
ইত্যাদি শ্রীহরিভক্তিবিলীসৈর ১১ বিলাসে উদ্ধৃত হইস্বাছে ॥ এ প্রকরণে 
শ্ক-চৈতন্তনীম, টিস্তাঙ্গণি এবং রস-বিগ্রহ রর অভএব নাম ও.মাীক্. 
অভিন্নতা প্রযুক্ত & নামচিস্তামনিই পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত ৪২৬৯, 
হে ান্ছন্।  বিষয়-বাঁসনামুক্ত হইয়া নির্ধেদ (বৈশ্বাগ্য ) পাহিয়। ও 
অকুতোভয়ে (সর্বাথা নির্ভয়ে) থাকিতে ইচ্ছা 'কন্ধিলে যোনীগ্ণের 
পক্ষেতড শ্ীহরি; 

নধরতননধপজ্ারা যাগ করি থাকেন ৫৮. 

শ্রুতি এবং শ্বৃতি'গ্রভৃতি র্শশান্্রীয় প্রমাণ-বচনের 
র্ চে 

নামের মীন স্বারাইি, সকহ অনর্থের নিবারণ, সফ্ব-বাোর অ্া, 
(পরম-উলাস-ও পরিণামে” প্রেমানন্বপ্ান্তি মিছে অস্ুক্ধববশতা বং 

লা নবি 

, ৫ * 

চি 

7 
. 

এ ৮, 7. - টক রঃ দি 

সং তন + হারা 

রস বানা 

হি 
শু ৫ 

৪ ॥ ক রর ই নি 

তির রি অভিপরবী ফু তে , পুল 
সি ন্ রগ রি ঢা. 

+ ততো রি ০ ত্য 1 চা !। বল ম্প্ু পাসাশ, 

9, ডি হ ্ টি র্ধ রা টা 
টু স্্টি লিয়াছিন ্ রা বদ রি রন লহ টা 

নও এ. দক শর ১ পে শ্্হ 

মর ৰা টং রমন 
্ রি রং শি ্ মং রি মা 

প্লৌক) উপদেশ 'ৰাক্য ভীপগাবলী গ্চ্থে 'নাম-মাহাক বা ২২. 
ঙ রি ্ নাত 
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ছারিংশতিতন ভক্কে-এট জীমভাপতু-কুত-োক এখং উহ প্রীতৈত্বন্ত, 
চরিতানদ্ধের কস্থাখট ২* নিংশ পর্ি্ছধে উদ্ধত ছৃইয়াছে॥ 

কি কর্থাথ প্রেমনম্পন্ি মহরারে। ভী-শবের অর্থ, ধথা, ভি 
সেখনে, স্ব্দী উভয়সপ্ধী সক্ষর্শক-সেট, এই শ্রি ধাডু' কিপ_-প্রতাক 
বানা জীলিক্গে হী/শব্ব সম্পন্ন হইয়াছে । র্থ--লন্্দী ৯, লবঙ্গ ২, ইছ! 
অপ বলেন। কেশ রচনা ৬, শোভ1 ৪, বাণী ৫, লরশ্বতী ৬, সরল- 

বৃক্ষ », বর্শা অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ ৮, সম্পত্তি ৯, প্রকার ১৯, 

বিধা ১৯, সপকরণ ১২, বিভূতি ১৩, মতি ১৪, বুদ্ধি ১৫। ইহা মেদিলী 

আনিথানে। অধিকার ১৬, প্রভা ১৭, কীর্তি ৯৮1 ইহা ধরণীর 
অভিধানে । বৃদ্ধি ১৯, সিদ্ধি ২৯1 ইহা! শব্খরত্ধাবলী অভিধানে । 

রাঘব ভট্টম্বতপ্রয়োগসারেক্র-প্রমাগ অনুসারে, দেবতা প্রভৃতির নামের 
পুর্বে ভী-শব্দের প্রয়োগ করার বিধান আছে, যখা-_“দেবতা, গুরু, 
ওকরুবস্থাল, ক্ষেত্র (তীর্থস্থান ) ক্ষেত্রের (ভীর্থস্কানের ) অধিষ্ঠাত! 

দেখত, সিদ্ধ এবং লিদ্ধাধিকান্গ (জীবিত-মন্য্যের নাম ) শ্ী-শবটি 

পুর্বে দিয়া উচ্চারণ কল্পিবেক ৪” পদ্বর্গগামিত্ব প্রভৃতি ছারা সিদ্ধ 
অধিকার পাইলে মন্ুষোর,” এই অর্থঘারা জবিত-ব্যক্কির নামের 
পুর্বোই শ্রী-শবের প্রয়োগ কৰিবে, মৃত্য-ব্যক্তিত্নিগের লাদের পূর্বে 
শ্রীশন্ধ প্রয়োগের তেমন সদাচার নাই। ইহা! সংস্কারতত্বে "স্রার্- 
ছ্টাচার্খ/ভ্রীরুলন্দলেক়্ অত । একই, শ্রমাণ-বচন-নিবন্ধন দেবনতাদিকস 
নাম উচ্চান্ষণার্খেউপাধি তেদ ॥ ২৪ ॥ প্লাগ বিশেষ (শ্রীরাগ ) ২৫। 

পুঃলিক্স । হনুমানের মতে এ ত্বাগ ৬ রাগের অস্তর্গত ৫ পঞ্চমরাগ । 

পূিবীন্ব নাস্চি হইতে নির্গত হইয়াছে! ইছার সম্পূর্ণ জাতি | তাহার 
স্বরাবশি । ছ, খ, গ, ম, প, ধ,নলি। ইঙ্ায় গৃহ ষড়-ন্যর। হেস্ত 
খুদে আপরাকে গানের পদক ॥ “হ্দস্ত গভুতে প্রথম মাসে 

! অনাকারখে ) ভীনস্দবের কুমাতীকাপ হবিধ্যাক়নভোজন করতঃ 
শ্রীকাহ্যারনীর দ্ঘর্ছিনজপ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেদ 1৮ * ইহা গভাগী- 
দ্ীয় গ্রমাণ। সেই কেমন গতুতে আভিসার-লমগনেক অস্থকৃল হরিরদেগ 

২৮ অতাপি ভীধামবুন্দাবন আদিতে নগ্রহথকপ মাসে জকাত্যা- 
কমর ব্রত উপৃলক্ষে ভীপাগ দারা গান বরা প্রথা আছে । 
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॥ $৩ রি হু র্ ট তু ॥প চপ ৬ র্ 

রে 

সখ গাহকগণ। গান কে হথানের খত, “উহার, ধরী পাঁচটি 
বা. মাল ১ প্রথমা. তাহা সম্পূ্ব জতি-1:-উহাত়স্বরাবলি- 
বফ$গ, ম,.প)ধ, নি: ইহার গৃহ-ধড় স্বর | হিম খায় বলো 
দ্বিভীর-প্রহর়ে গানের সময়। রাঁগমালায় উক্ত, তাহার স্থরাপ-- রক: 
বর্ণ। স্ত্রী, কৌমলাক্ষী, লীত-বন্র-পরীধানি। 1". য় করতঃ 

নায়ক.হইতে. ভিন্ন ভাবে সব্ীগণের সহিত হাস্ত-যুক্তা. আতরু-্লে 
উপরিষ্টা ॥ ১ ॥ ২ দ্বিতীয়া মারবা অথব] সাঁলবা। . ইহার যাড়বজাতি! 
উহার শ্বরাবলি--ঘ, প, গ, ঘ, ধ, নি। ইহার. গৃহ যড়স্মর। 
হিম খতুতে শেষ-বেলায় গানের. সময়। রাগমীলাতে তাহার ন্বন্গপ- 
বধ1,”-স্বর্ণ-বন্্র-পরীধানা, পৃ্-মাল্যধারিনী এবং ..নায়কের.' লহিত 

সম্থিলনের ' অন্ডিপ্রায়ে , একাকিনী সঙ্ছেত-্থানে:. | উপ 1২1 

৩ তুতীয়া খান । ইহার বাঁড়বজাতি ।.. উহার স্বকাবলি :ষ; প, ধ, 
নি, ্,গ। গৃহ বড়জন্বর। হিম খতৃতে: ছিতীন-প্রহর-দিবলে এরং 
শেয়'বেলায় গানের সমন । রাগমালান্ন তাহার...স্রী, বিষোগিনী 
নারী, রক্ত-ব্ব-পরীধানা, বিরোগ-জাত-সন্থাপ ছানা হুঃখিতা, অতি 

কণা এবং..'একাকিনী, যোক্ুস্থমানা-বকুল-তর-তলে উপবিষ্টী ॥:৬1. 
৪ চতুর্থী” বসন্ধরাগিনী ।. ইহার সম্পূর্ণ! জানি; উহার. ্বরইরলি-.. 
ষ,  গ, ম, প) ধ, নি। : ইহার গৃহ বড় জখর। হি ততো রধ্যা 
এব বসন্ত খভুতে দিবাাত্রেই: শানের . সময রাগযালাযি. উক্ত 

ভাহাই বখ, হন্দর-পুরুষের আকুতি ।.. কাহাকে' যনে হাযবর্ী, 
'জনবসনা,  খহুপুছশিখা, হে -দুকুদুুরিদ, এমীকমণমদমূগা, 

০ 

গলগল পুষ্পমাল্য- “ধারিনী,. স্প্মরে গারলদীলাপপ্্কীগণে সহিত 
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বনি বিদি্চসাছে ৪. ধর উ্রাগের পুত ৮ আষ্টটি-বথা--সিন্ু ১, ১ 

মালয় / গৌড় অথবা, গোঁও ৩, এই স্থানেই (গৌড় বা গোঁুস্থানে), 
ক্যাশ, কহ ধা হাসীর এই পাঠ করেন? .সুণসাঁগর ..৪১. 

কুস্ত ৪, ' শন্তীর- ৬, শঙ্কর অথবা আগড় ৭, বিহাঁগর ৮ ॥% ॥ কলি- 

নাথে্ মর্তে' " ভীরাগ প্রথম বাী। ইহীর ভার্ধ্যা ৬ ছয়টি-ষথা-_. 
২, ধরলী ৩, কিদ্রাণী ৪, মালকৌশ অথব! কৌশিকী 

1 তাহার মতে পুত্র ৮ আইটি হনুষ্মতের তুল্য কিন্ত 

১ শঙ্কর ও ও. বিহাশীয়-স্থানে' ফ্ল্যাগ, আগড় 'ও বিগডড় লিখিত. 

ন্ ১ 

আটে * 17 সোমেশ্বক্ের মঙেও শ্রীরাগর্টি প্রথম রাগ ।' ইহায় 

বাসি 'ছয়টি-যা_-মালবী অথথ্যা ১, ব্রিবেণী অথধা তিরবলী ২, 

কৌরী ৩, কদারা। ৪: মধুমাধবী ৫, পাহাড়িকা বা পাহাড়ী ৬7 
টে 
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ইবি ১) ধাযা(৯ কুর্তা৩। গনী ৪1 
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ন্ ৮ 

নার রকুহ ১৪৯ , বিলয়া নর্পণ, ২ম 
২৩ পলিভাবিনৌদ ৪ 8: বৈদিকক্গানি - 

রে নৈ্াখীন, স্থইতে পর এ হা নস ০ ্ ও বিন ২২ 

ছিল; এসি উজ এ উন ক হজ 
উদাত্ত, অনুদাতি ও ব্বরিত্ এবহ আন ও £ত- বৈধক্রী- অধ্যম: : 
গ্রভৃতি) মার্স ও দেশীভেদে সঙ্গীত হই প্রকার , তন মার্গ দেখলোকে 
ও দেশি মর্ত্যলোকে । স-মযুর। রে-বৃধত পাপিয়া 17 খ্ছগি ও ধমধ।. 
ম-শৃগাঁল ব1 বক । প-কোকিল। ধা-অগ ও গর্দন্ড | নিত্তী 7 খাখদেলী - 
বিভাগেন সঙ্গীতং ্বিবিধং মতম্। মহাঁদেবন্ঠ পুরতনমাগগখ্যং বিদুদ্বিনায্ 
তত,দেশতয়ারীত্যা স্তাল্লোকান্ুরজকম্ (ইতিসনদীতিদর্পণে। গীতং বাস্থাং, 
ভথা নৃতাং ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে | . 'ধাতু-মানাসমাযুক- শীত মিত্যু্যত্তে 
বুধৈঃ। তত্র নাদাত্মকে। ধাতুর্মাআা চাক্ষরস্ধত়ং ॥.সীতধছিবিখং রে. 
বক্ত্র-গবাত্র-বিভাগতঃ | বং স্যাথেন-বীণাদি গাজন্ধ সুখজ র্ ॥ সঙ্গী. 
শাঙ্ধমূ.॥ মহুরুবৃষভ-চছাগ-ক্রৌঞ্*-কোকিল-বাজিলঃ.। মাতঙ্গক্চ ক্রেষেগাকিং,; 
ক্বরানেতান্ সুছুর্থমান্ ॥ ইতিসঙ্গীতদামোদরে॥ ময়ুরদ্াতরুক্ছাস-কষীঞ-.. 
কোকিল-দছরাঃ। গজশ্চ সপ্ত-বড়জানীন্ করমাছুচ্চাররস্ত্যমী ॥ ইতিনঙ্গীত- 
রত্ুকরে | নাসাং কণঠযুরত্তালুং ধিহ্বাং দস্ধাংস্ড সংস্পৃশন্।. ব়ত্যচ 
সঙগায়তে বন্মাৎ.তন্মাৎ, বড়ত ইততি স্বতঃ ।-৮ইতি'সকীতসাঃসমূহে ও 
বাযুং সমুর্গভে-. নাতে ক$-র্ঘলমাহতঃ। নাননগিধ-বহম কুপ্যো 
গান্কারন্তেন হেতুমা, ইতি: সঙ্গীতবাযোদরে 1. বিব-্ঠেঃ ।লমক্ানাথীক.. 
বাগাণাং সন্্ররোধুতরৎ, 1 পঞ্চান্তাৎ পঞ্চ. রাগাঁ? ্ থযঃ বিবাহ 

 মদ্যো,: বাতুীরাগো, বাসদেবাছসন্তক+.।...সঘোকােরবো ০ সবালবোহত বিশাল ঠাক নাট্যারভে শিবাদতুত্ 
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সর্ববদৌ সরাগ-তৌধ্যত্রিক-প্রকরণ-প্রচারো যথা 

সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণ! মুরলী-নাদ-মোহিতঃ । গোপীভিগীঁতমারধ্ব- 
মেকৈকং কৃষ্ণ-সন্নিধৌ ॥ তেন জাতানি রাগাণাং সহমাপি চ ষোড়শ ॥ 

ইতি জনারদসন্বার্দে ১ম অধ্যায়ে ॥ কংসারের্ংশিকা-বাছ্ে শ্বরাঃ সপ্ত 

চকাসিরে ॥ ইতি সঙ্গীতদামোদরে ॥ ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ, শ্বরৈঃ 

ষড় ভিশ্চ যাঁড়বঃ। সম্পৃর্ণঃ সপ্তভিজ্ঞেক্স, এবং রাগান্ত্রিধা মতাঃ ॥ ইতিসঙ্গীভ 
দর্পণে ॥ স্ব্ূপমাত্র-শ্রবণারাদাহুরণনাক্সিকা। শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদগা- 

ত্তম্ত ভ্বাবিংশতিম্মতা ॥ বড়জাদিকপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব তৎ ॥ 

ইতিধ্বনিমঞ্জরীনামকগ্রস্থে ॥ শ্রবণাৎ শ্রুতিরিত্যাহঃ শ্বরাঃ শ্রাতিসমুস্তবাঃ | 
শ্রুতয়ঃ স্থানসম্ভৃতাঃ স্থানানি ত্রীণি তত্র হি। ভ্বৎ কণ্ঠঃ শির ইত্যাসাং 
দ্বিগুণাহত্তন্োত্তরম্॥ প্রত্যেকং স্থানমেতচ্চ ছ্বাবিংশতিবিধস্তবেৎ। 

হবন্মুদ্ধনাভিকালগ্র! নাড্যে দ্বাবিংশতি? শুভাঃ ॥. তাম্চ বজ্তথোর্দস্থা 

ধবনিত মরুতাঁহতাঁঃ ॥ চততঃ পঞ্চমে ষড় জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ। 

খষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্জারনিধাদকে ॥ ইতিসঙ্গীতনারায়ণে, 
সঙ্গীতরত্বাবলীগ্রন্থে চ॥ আকাঁশাগ্লিমকজ্জাভো! নাঁভেরপ্ঘং সমুচ্চরন্। 

যুখে হভিব্যক্তিমীয়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ননাঁদ্দেন বিন। 

শীতং, ন নাদেন বিনা শ্বরঃ। ননাদেন বিনা বাগন্তল্মাকাদাত্মফং 

জগৎ॥ ইতিপঙ্গীতনারায়ণে ॥ লাঁদীচ্চ শ্রুতয়ো জীতান্তাভ্যঃ বড় জাদয়ঃ 
স্বরাঃ। তেভ্যো রাগঃ সমুতৎপঞ্্ো গীতং তকন্মাচ্চ জায়তে ॥ অতো! 
নাদীতআসকং গীতং বাগ্ভং গীতান্বর্তি চ॥ ইতি ॥ ক্রমাৎ হ্বরাণাং 

সপ্তানামারোহধশবরোহণম্। মৃচ্ছনেত্যুচাতে” ॥ ইতি চ সঙ্গীতবন্ধা- 
করে ॥ আরোহণাবরোহেপ ক্রমেণ শ্বর-সপ্তকম্। মুচ্ছনা-শব্ববাচ্যং 
হি বিজ্ঞেয়ং তদ্বিচক্ষণৈঃ ॥ ইতি মতঙ্গ-মতে ॥ অজ্ঞাত-বিষয়ান্বাদো 
বালঃ পধ্যস্ক-শাক়নে ৷ রুদন্ গীতামৃতং ত্বাহুহর্ষোৎকর্ষম্ প্রপদ্ধাতে ॥ 

ইতিসঙ্গীতরত্বীকরে ॥? সর্বেষামেব পুণ্যানামন্তি সংখ্যা যশন্ষিনি। 
মমাপ্রে গীয়তে যেন তন্ত সংখ্যা ন বিদ্ততে ॥ ইতিশ্রীশিবসর্ধ্ব্থে ॥ 
ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুতুরুমেব চ। পঞ্চ শিব্যাংস্ততোহধ্যাপ্য 

সঙ্গীতং ব্যাদিশঘিধিঃ॥ ইতি জ্রীনারদসংহিভাক়্াম্। ততঃ সঙ্গীতকং 

২৪ 
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কৃহ্বা গ্রথথং সর্ধ্বে পৃথ্ক্ পৃথক্। ক্আননারনোবরাজং শিষ্যান্তে তক়তা- 
দয়ঃ॥ রভ্তয়! রচিত স্বর্গে, ততঃ সঙ্গীতসংহিতা। প্রচার তদাসক্ত্য! 

নাট্যান্ষ্টানমাতনোৎ॥ প্রচচার চ পাভালে হুহুতুস্থুরুসংহিতা । দেবর্ষে- 
রতন্কাঁপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা॥ গীতেন হরিণ। রঙ্গং প্রাপ্ন,- 
বস্ত্যপি পক্ষিণঃ। বনাদারাস্তি ফণিনঃ শিশবো। ন রুদস্তি,চ ॥ ইতি 
সঙ্গীত-দামোদরে ॥ বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষের প্রকাশিত শাঙ্গদেব- 
কৃত-সঙ্গীতরত্বাকর হইতে উদ্ধাত। অন্মত্-সঙ্গ হীত-হস্তপিখিত-গ্রন্থে 
উপরি উক্ত তিনটি শ্লোক পাওয়া যাঁর নাই ॥ বড়জত্বেন গৃহীতো 
যঃ ষড়জগ্রামে ধ্বনির্ভবেৎ। ততত্ত্ধ-তৃতীয়ঃ স্তাদুবভো নাত্র 

সংশয়ঃ) ততো দ্বিতীয়ো গান্ধারশ্চতুর্থো মধ্যমস্ততঃ । মধ্যমাৎ 
পঞ্চমস্তদ্বত্তু তীয়ো ধৈবতস্ততঃ। নিষাদোহতে ছ্বিতীয়স্ত ততঃ যড়জ- 

শ্চতুর্কঃ ॥ ইতিদস্তিলমতে 1? তো দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্তাঁৎ ড় জ- 
গ্রাম আদিমঃ ॥ গান্ধারগ্রামমাচ্জে তদা তং নারদে! মুনিঃ । প্রবর্ততে 
ন্বর্গলৌকে গ্রামোহসৌ ন মহীতলে ॥ ইতিসঙ্গীতরত্রাকরে ॥ শ্রীমভাগবতে 
দ্শমন্কন্ধে ৩৪ অপ্যায়ে শ্রীচৈতন্তভাগবতে প্রথমাধ্যায়ে চ উদ্ধৃত। 
কদ্দাচিদথ গোবিন্দো। রামশ্চাডুতবিক্রমঃ | বিজর্হতুর্বনে গোষ্ঠ্যাং মধ্যগো। 
ব্রজযোধিতাম্। উপগীয়মানং ললিতং ভ্্রীরত্ৈরবদ্ধসৌহৃদৈঃ॥ শ্বলঙ্ক,তান্থ- 
লিগ্তাঙ্গৌ অস্িনৌ বিরজোহস্বরৌ । নিশামুখং মানয়স্তাবুদিতোড়,প- 
ভারকম্। মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদ্ববামুনা। জগতুঃ সর্বভূতানাং 

ঃশ্রবণমঙ্গলমূ। তো কল্য়স্তো যুগপৎম্বরমগ্লমুচ্ছিতম্ | ইত্যাদি 

অস্থার্থে খা, অনস্তর কোন এক সময়ে অদ্ভুত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ 

ঘাদশরসময় )-বিক্রমশালী ভগোবিন্দ ও বলরাম ব্রজ যোষিতদিগের 

মধ্যগত হইয়া বনে একত্র বিহার করিয়াছিলেন । ১৩। স্ত্রীলোকে 

রতম্ববূপ! বৃন্দাবনললনা, পরম্পরসৌহার্দনিবন্ধন একতানিক- 
ভাবে ললিতন্বরে সেই শ্রীগোকুল-যুবরাজের এবং উহার সমুদয় 

রষণের আশ্রয়, সমপ্রাণ, এবং সকল বিলাসের আম্পদ ও সহা্স শ্রীবল- 
: দেবেষ, এ ছুইজনেরই নাম কূপ, লীলা, গুণের, গান-নর্মাদি পরিপাটা 

সহযোগে মনোহর বিধানাস্থসারে সঙ্গীত করিয়াছিলেন তৎকালীন 
প্র ছুই বুষয়াজেন্ রূপ অতিন্নার ও নানাবিধ অলঙ্কারে পরিশোভিত 
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এবং তাহাদের অবরব ষলন্নজচন্দনে চচ্চিত আর গলদেশে বদসালা ও 
বৈজয়স্তীমাল! বিরাজমান এবং রজোরহিত অর্থাৎ নির্দল বসন পরি- 
ধানে ছিল। ১৪। হ্ুর্ধ্যাস্তমন-কালের পর নিশারস্তসময়ে নক্ষত্র- 

নিকরসহ, তারাঁপতি চন্মের উদয় হইয়াছিল এবং মল্লিকা-কুসুমের 
মকরন্দে ভ্রমরনিকর মন্ত হইয়াছিল, কুমুদকুস্থমসংসর্গী পবন, মন্দ 

মন্দ বহিতেছিল ; অতএব শ্রীরামক্কঞ্চ উভয়েই সেই সময়ের সহানুভূতি 
সহকারে সম্মান করিয়াছিলেন । ১৫। তখন শ্রীরাম ও শ্রীরু্ষ উভয়ে 

একদা একত্র একবারেই সমুদয় সপ্তস্বরের আরোহ অবরোহণক্রমে ৷ 
একবিংশতি মুচ্ছন। প্রভৃতি সহযোগে, অন্তের অসাধ্য যৌগপগ্ভবিধান 
অনুসারে সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, যে গানের ছারা সকল প্রাণীত্র 

কর্ণমনোরসারন ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৬॥ 

তথাহি শ্রীচৈতন্তভাগবতে আদিখণ্ডে ১ম অধ্যায় । “এক ঠাঁই ছুই 
ভাই গোপিকা1 সমাজে ! করিলেন বাসক্রীড়। বৃন্দাবনমাঁঝে ॥* পরমাঁ- 
নন্দপ্রেমরসময়মূর্তি শ্রীগোবিন্? কর্তৃক সঙ্গীতপ্রচার করিবার বিষঙ্ব প্রান্ত 
সমুদয় পুরাণেই বর্ণিত আছে, শ্রীমভ্ভাগবতে বিশেবমত বর্নিত আছে, 
বথা_“জগৌ কলং-বামদশাম্ মনোহরষ্* ইত্যাদি “নিশম্য গীতং তদ- 
নঙ্গবর্ধনম্ ইত্যাদি “বেুষ্ক ণস্তমন্থগৈরুপগীতকীর্তিং” ইত্যাদি (শ্রীভাগ- 
বতের ১০ম স্বদ্ধে রাস) ভূরিতৃরি শ্লোক আছে । শ্র'সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ- 
বচন দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীরসরাজগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই 
সঙ্গীতের মূল আঁদি কারণ । গাঁন, গীত, কিন্বা! সঙ্গীত, মার্গ এবং দেলী 
ভেদে ছুই প্রকার। মহারাসকালীনসমাঁগমে সন্মোহিত সম্মিলিত শ্রীরাধার 
একীভূতদেহ মদদনমোহনের সন্দর্শন অভিলাষে সঙ্গীতকরতঃ এ সম্মিলিত 
যুগলমূর্তির একতানিকভাবে বিহ্বল শ্রীপ্রীদেবাদিদেব-মহাদেব শ্বয়ং 
সঙ্গীত শিক্ষা করিয়! শ্রীস্রীরাপাকষ্ধের পূর্ণতত্ব অন্বেবণ করিয়াছিলেন, 
তাহারাই মার্থ অর্থাৎ মূল, প্রীশ্রীরাধাক্ষ্ণের সম্মিলিত একতান বা 
শ্রী্ীকষ্ণচৈতন্ত-ত অন্ুসন্ধান পাইধার আদিম, আবিষ্কৃত পথ ব! মার্গ 
এই নাম হইবাছে, অর্থাৎ সঙ্কীর্ভনই ধাহাঁর একমাত্র মাতা ও পিতা! এবং 
যিনি সঙ্কীর্তনের একমাত্র মাতা ও পিভা, তাহাকে বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ 

অনুভবে জানিধার একমাত্র সাঁধনও ত্র সন্ীর্ভন ) *লুতরাং উহাই 
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ধপ্ীপ্তির মার্গ, এবং এ সঙ্গীত-রসসাঁরজ্ঞ শ্রীমহাদেবের নিকট উপদেশ 
গ্রণালীতে উপদিষ্ট প্রীত্রক্গা উহা শিক্ষা করিক়্া শ্রীনারদ ও শ্রীভরত 

প্রভৃতির প্রদ্থি উল্লিখিত সঙ্গীত-বিষয়ক যে দিশ! দেখাইরা দিয় 

উপদ্দেশ করেন, তদনুসারেই তাহার! স্বর্গ, মর্ভ্য ও পাতাঁলে উহা 

প্রচান্ধ করেন; অথচ এভাদৃশভাবে ক্রমশঃ সঙ্গীভ প্রচারের আদেশ, 

আদি-দেব শ্রীমহাদদেব করিয়াছিলেন বলিয্বাই এ দিগ্-দর্শন শিক্ষা- 
প্রণালী পরম্পরায় প্রচলিত গান, গীত ব। সঙ্গীত কিস্বা সঙ্কীর্তন। সেই 

দিশ। অনুসারে প্রবর্তিত বলিয়! (“সঙ্থীর্তন আরন্তে মোর পরচাঁর” ॥ 

“সন্কীর্নৈকপিতরোৌ কমলায়তাক্ষৌ” ইত্যাদি ভূরি ভূরি বচন আছে) 
উহ্বাকে দেনী সংজ্ঞার অভিহিত হইয়াছে । স্থতরাং তত্তদাদিষ্ট রীতি 

অনুসারে গীত হুইয়া বাহা লোকের মনোরঞ্জন করে, ভাহাকে দেশী 

গান গীত বা সঙ্গীত বলে। ইহা! সঙ্গীতদর্পণের মতে ॥ সুতরাং 

উহ! মনোহরসাহি গান বলিয়। সঙ্কীর্তন গায়কসন্প্রদায়ে খ্যাত। গড়ের 

হাটি ১, রাণী হাঁটি বা রেনেটি ২ এবং মনোহর সাই ৩। এই তিনটা 

প্রাচীনস্র প্রণালী । পরে রঙের সুর ৪, মধুস্দ্নকাঁনের চপের সুর ৫ 

এবং মোহনটাদ বস্তুর বাঁধা স্থুর ৬, এই তিনটি নব্যক্ষুরপ্রণালী। পরে 

আধুনিক বাঁউলে স্ুর ৭, উদ্দও-কীর্ভনে সুর ৮, বামপ্রসার্দী সুর ৯। 

প্রতৃতিশ্রীহরিসঙ্কীর্তন স্ব্রের প্রথী ৷ বর্তমান সময়ে নানাবিধ যাদুচ্ছিক 

প্রণ।লীমত ॥ লোঁচনানন্দ ঠাকুরের ধ্মালির সুর প্রাচীন জঙ্গল! ॥ 

প্রায় সমুদয় সঙ্গীতশান্ত্রেই মত অনুসারে, গীত-বাদ্য ও নৃত্য এই 

তিনের একত্র একঘোঁগে, সমবায়ে সহসম্মিলনে যে একতানিকরস্তি- 
ভাঁব অবলম্বনে গাঁন, তাহাকে সঙ্গীত বা কীর্ভন বলে ॥ সঙ্গীতবিচক্ষণ 

পণ্ডিতের! ধাঁত এবং মাত্রাসমাবুক্ত ধবনিকে গীত গান বা সঙ্গীতের 
সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছেন ॥ নাদাঁস্মক বর্ণকে বা অক্ষরকে ধাতু এবং 

উত্ত বর্ণের বা অক্ষরের সঞ্চয়কে মাত্রা বলে। ষন্ত্ব ও গাত্র এই দুই 

প্রকার সাধন-বিভাগবশতঃ এ সঙ্গীতও ছুই প্রকাক়্। বেণু এবং বীণা 
প্রভৃতির নাম যন্ত্র, এবং ঘুখ, জদয় ও ক প্রভৃতির নাম গাত্র। এ যন্ত্র 

গীন্ত ও গাত্র-গীছ, অর্থাৎ বাহাকে সঙ্গীত শান্বাভিজ্ঞেরা তৌর্যযত্রিক 

(গীত, বাদ «৪ নুষ্তা, এই ভিনটিই সঙ্গাত.) সঙ্গীত, বা কীর্তন 
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সংজ্ঞার নির্দিষ্ট করিক়াছেন। অর্থাৎ ধাতু, (স্বর বাঁ নুর) এবং মাত্রা 

সহযোগে যাহা সম্পাদিত্ত হয়, উহারই গান, গীতি, সঙ্গীত ব 

কীর্তন সংজ্ঞা জানিবে। উহাভে ষড়জ, খযভ, গান্ধার, মধ্যম, 

পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, নামে সাতটি স্বর বা সুর, পৃথক্ পৃথক্ 

জন্তদিগের স্বাভাবিক স্বরের তুল্য জন্মায়, যথা,--সা+যড়্জ ময়ূরের, 

খ+ খষভ বৃষভের, গ+গান্ধার ছাগের, য+মধ্যম ক্রৌঞ্চের (বকের ), 
প-পঞ্চম কোকিলের, ধ+ধৈবত অশ্বের,। নি+নিযাদ হস্তীর, 
এই ক্রমে জন্তর শ্বরেই এই জুছ্র্গম স্বরগুলিকে তুল্য বোধে সমান 
প্রকারে ও আকারে জানা যায় । ইহ সঙ্গীতদামোদরের মত। সঙ্গীত 
রল্াকরের মতে,_-সা-ময়ুরের, খচাতকের, গ-ছাঁগের, ম ক্রীঞ্চপক্ষীর 

(বকের), প-কোঁকিলের, ধ--দর্রের (ব্যাঙের ), নি-_গজের এই 
ক্রমে উহাদিগের উচ্চারিত ধ্বনির সাম্যে সপ্ত স্বর বুঝিয়া লইবে ॥ 

সঙ্গীত-সার-সঙ্গহের মতে, ন।সিকা-ক-উরস্তালু-িহ্বা এবং দস্ত, 

এই ' ছয়টি স্থানসংযোগে জন্মার বলিয়া উহার বড়জ সংন্ঞা॥ 

সঙ্গীতদামোদরের মতে, বাধু নাভি হইতে সম্যক্প্রকারে উদ্ধে 
উঠিয়া কণ্ঠ ও শিরোদেশে সম্যক্-সংবোগজন্ত, নান! গন্ধবাহী এবং 
পরমপবিত্রভাবে জন্মার, এজন্য উহার নাম গান্ধার ॥ সর্বাঁদৌ- 

সর্বমূলসঙ্গীতবিজ্ঞানের তহ্বোপদেষ্টা৷ মহারাসেখর শ্রীমদনমোহন যেমন 

শ্রীরাসেশ্বরীর যুথ-সহ-সম্মিলনে একতানিকভাবে স্থাবর জরঙ্জম ব্রহ্মাণ্ু- 

দ্রাবকারি (“বদেগাদ্িজক্রমমৃপাঃ পুলকান্যবিভ্রন্” ইতি । “ইতি গোপ্যঃ 
প্রগায়স্ত্যঃ প্রলম্পন্ত্যশ্চ চিত্রধা ।” ইতি “জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং” 
ইতি চ। “নিশম্য পীতং তদনক্ষবর্ধনং” ইত্যাদি এবং শ্রীমস্তাগবতে ও 
অন্তান্ত পুরাণে ভুরি ভূরি প্রমাণ বচন আছে) তৌধ্যত্রিক দেখাইয়া 

শুনাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসাঁরে লন্বোপদেশ শ্রীনদাশিব ও 

স্বীরশক্তির সমাযোগে শৃঙ্গ ও ভুন্ুর সহযোগে বন্ত্রণীত ও গাত্রগীত 
ইত্যার্দি জগতে প্রচার করায় শ্রীশিব হইতে রাগের সমুদ্তব হর, 

তন্মধ্যে পঞ্চানন শ্রীমহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচরাগ এবং শ্রীশিষ- 

শক্তি শ্রীগিরিজীর মুখ হইতে যষ্ঠ রাগ উৎপন্ন হইয়ছে। ভসদা- 
শিবের সদ্যোধুশ হইতে ভীরাগ, বামদেবের বদন হইতে বসস্তপ্লাগ, 
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অতোরের জনন হইতে তৈরবরাগ, তৎপুরষের লপন হইতে 
পঞ্চম, এবং ঈশানের আন্ত হইতে মেঘরাগ, এই বিধায় তৌধ্যত্রিক- 

বিদ্যা বা নাট্যবিধ্যার শিক্ষা ও উপদেশ দিয়! প্রচারের আরস্ত 
শ্রীদদাশিব ' হইতে হইক্সাছিল, এবং শ্রীগিরিজাপার্ধতীর নর্তন 

আরস্তে মুখ হইতে নষ্রনারায়ণনামক রাগ উৎপর হইয়াছিল । 
ইহা! ব্রহ্মার মতে ॥ এই কখিত বড়জাদি শ্বরসমুদয় বখাক্রমে-_ 
জন্থু-শীক-কুশ-ক্রৌধ্-শাল্মলী-শ্বেত এবং পুষ্ষর নামক দ্বীপে জন্মি- 

পাছে বলিয়া সঙ্গীতরত্বাকরে বর্ণিত আছে & তন্মধো, ফড়জ 

কৃষ্চবর্ণ, খবভ শুকবৎ পিঞ্জরবর্ণ, গান্ধার কাঁঞ্চনবর্ণ, মধ্যম কুন্দ্- 
সমবর্ণ, পঞ্চম পীতবর্ণ, ধৈবত ধৃষরবর্ণ, এবং নিষাঁদ শুকের বর্ণ; 
এই প্রকারে শ্বরসমুদয়ের বর্ণের বর্ণনা আছে পঞ্চম, মধ্যম, 
ও ষড়জ, এই তিনটি শ্বর ব্রাঙ্গণ; খষভ ও ধৈবত, এই ছুইটি 
ক্ষতিয়; আর গান্ধার ও নিষাদ, এই ছুইটি অন্ধ বৈশ্ত এবং পাঁতিত্য 
হেন্তুক অর্ধ শুদ্র, এই বিষয়ে সংশয় নাই। ইহা শ্রীনারদসংহিতার 
মত।॥ ক্রিঙ্গৎ্বর্তি্জীবমাত্রের চিত্ত যাহা দ্বারা রঞ্জিত হয়, 
শ্ীভরত প্রভৃতি মুনিগণ উহাকেই রাগ বলিয়া সংস্ঞা করিয়াছেন । 
যাহা শুনিলেই সকল জীব রঞ্জিত হয় এবং সফলপাঁতক মার্জিত 
হয়, তাহাকে রাগ বলে ॥। হেরাজেন্দ্র! সর্বপ্রথমে বাগশ্রেষ্ঠ ও 

বাগরাজ ভ্রীরাগ, দ্বিতীর মললার, তৃতীয় মালয়, চতুর্থ বসন্ত, পঞ্চম 

হিন্দোল, ফঠ কর্ণাট রাগ, এই প্রণালী অনুসারে রাগসকলের পূর্বাপর 
পর্য্যা্বক্রম-প্রন্ভৃতি সঙ্গীতদামোদরের ১ ও ৩ অধ্যায়ে উক্ত আছে, 

দেখিয়া লইধে ॥ আরোহণে এবং অবরোহণের ক্রমে প্রযুক্ত বা উচ্চারিত 
অর্থাৎ শব্দাসিত প্রাগুক্ত সপ্তশ্বর, মুচ্ছনাঁঁশবের প্রতিপাদ্য, ইহা 
সঙ্গীততবিচক্ষণেয়। বলিয়া থাকেন। ইহা! মতঙ্গের মত।॥ স্বর 
সূচ্ছনা হইতেই রাগের উৎপত্তি হয় বলিয়! পণ্ডিতগণ গ্রাম হইতেই 
মুচ্ছনার প্রাছর্ভীব হয় বলেন। ইহা সঙ্গীতদামোদরের মতে ॥ 
প্রাচীনগ্রস্থকারেয়া এই মুচ্ছনার নাম ও ২১ সংখ্যা লিখিক্সাছেন, 
বখ1-বড়জগ্রীমের,--উত্তর মন্ত্র, অভিরুগতাঁ, অশ্ক্রান্তা, মৎসরী- 

, কৃত!) প্তর্থযক়জা, উত্ভরাযাতা ও রজনী । মধ্যম-গ্রামের, -সৌবীরী, 
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হব্যকা, পৌরবী, মার্গাঁ, শুদ্ধমধ্যা, কষলোপনতা, ও হারিথাশ্ব । গাদ্ধান 

গ্রামের,--নন্দা, বিশালা, জুমুত্খী, চিত্রা, চিত্রবন্তী, সুখ! ও আলাপী 1 

ত্ী। ১, নট ২, বঙ্গাল ৩, ভাষ ৪» মধ্যম ৫, ষাড়ব ৬, বক্তহংস ৭, 
কোহুলাস ৮, প্রভব ৯, ভেক্বব ১, মেঘ ১৯, সোম ১২, কামোদ ১৩, 

অন্্র ১৪, পঞ্চম ১৫১ কন্দর্প ১৬, দেশাখ্য ১৭, কাঁকুভ ১৮, কৌশিক ১৯, 
ও নউ্রনারায়ণ ২*। এই প্রকার বিংশতিটি রাগ, সঙ্গীতসার সঙ্কুহেন্র 
মতে ॥ প্রায় সমজ্ত প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রের মতেই সকল রাগের 

ভূত আশ্রয়, সর্বপ্রথম সর্ধবাগ্রগণ্য যে রাগ উহারই নাষ শী 

(রাগ ), উহা সম্পূর্ণ-স্বর-সপ্তকের আলম্বন, এবং সমুদয় বাগ রাগিনীই 
উহার অন্তভূতি জানিবে। উহা তিনটি রাগঘ্ধারা বিভৃষিত। 
শ্রীরাগ, পরিপূর্ণ এবং সর্ধগুণযুক্ত এবং প্রথম! মুচ্ছ্না বলিয়! 
জানিবে, এবং ইহাকে খষভাদি তিনটি রাগযুক্ত বলিয়া বিচক্ষণের! 
অনুমোদন কর়েন। সা, রে, গ, ম, প,ধ, নি এই সাতটি ইহাই 
স্বরাবলি, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা! সঙ্গীতদর্পণ হইতে 
উদ্ধৃত। নৃত্য বাদ্যের অন্মগন্ত, ও বাদ্য গীতের অনুগামি, অতএব 
শীতের প্রধানতাহেতৃক গীতই প্রথমে বণিত হইয়্াছে। ইহা! সঙ্গীত 
নারায়ণ বলেন। শ্রীরাগের ধ্যান--পত্ীসহকারে লীলাবিহারচ্ছলে 
বনমধ্যে পুষ্পচন়ন করতঃ বিলাসবেশভূষিত এবং অতি- সুন্দর সুস্তি 
আকৃতি পুরুষকে প্রাধান সুবীগণ শ্রীরাগ নামে বর্ণন। করিয়াছেন। 
সোমেশ্বর এবং কল্লিনাথের মতে জ্ীরাগ প্রথম রাগ বলিয়া গণ্য, 
কিন্ত ভরত ইহাকে ছয় রাগের মধ্যে ৫ পঞ্চমরাগ বলিয়! শ্বীকার 
করেন 7) ফলতঃ সোমেখর, কলিনাথ ও দামোদর প্রভৃতি গ্রন্থকর্তা- 

দিগের মতে শ্রীরাগ সম্পূর্ণজাঁতি বলিয়া লিখিত.হইয়াছে? এমন কি 
জীরাগের জাতি বিষয়ে হন্ুমস্তমতের সহিতও কোনমতের -অনৈক্য 
দেখা যার না। অখিলরসামৃতমুর্তি, অধিলত্রন্ধাগুর্যাপকরুচি, 
সম্পূর্ণ লালিত্যময়, পুর্ণতমব্রত্ষ আত্মারামমদনমোহন মহারাসেশ্বক 
রাঁসলীলারস্তসময়ে বামলোচিনাগণের মনোহারী অনন্গবর্ধককামবীক্ষ ' 
সপন্বরে গান করিয়াছিলেন। প্রেমমাধুরয্যপুর্ণ এবং . সর্বাকর্ষক 
সঙ্গীতে সম্যক আকৃষ্ট! গৌপললনারুল মিকটে আইলে স্বকীয় অনুগন্ত 
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ও প্রেষমরীগোপরামাগণের সস্মিলনে পরমানন্দপুর্ণতমেরগ ক্রমে 
প্রেমানন্দ বিবর্ধিত হইতে হইতে আ্ীমতী গোপিকাগণেরকঙ্কন 

স্ছপুরাদির সঞ্চালনে বিশেষতঃ নিজ নিনার্দিত সুরলীর নাদে মদন- 

মোহন নিজে বিমোহিত হইকা আকাশপথে সমাগত সমুদয়খেচর- 
গণেরই পরমাননজনিভ-বাদ্যঙও গোপীগণের নর্তনসমাযোগে স্বয়ং 

সঙ্গীত করিতে আরন্ত করেন, সেই সঙ্গীতের পরমানন্দরসে নিমগ্না 
রাসমগুলগতা৷ রসময়ী গোপিকাঁরা ক্রমশঃ বিহ্বল! হইয়। শ্রীকৃষ্ণের 

সন্গিধানে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-রস-পৃর্ণরাগে গান করাঁতে 
গোপিকাদিগের ষোড়শ সহত্র সংখা! অনুসারে ১৬০০০ রাগের প্রাহুর্ভাব 

হইয়াছিল! গোপিকাদিগের নিজে সঙ্গীত করিবার প্রমাণ বচন, 
যথা-শ্রীমন্তাগগবতে “গায়ন কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ” 

ইত্যাদি। প্উদ্গায়তীনামরবিন্মলোচনব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্বানি£” 
ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ গ্রলম্পন্ত্যশ্চ চিত্রধা” ইত্যাদি “বন্দে নন্দ- 

ব্জস্্রীণাং পাদরেখুমভীক্ষশঃ। যাসাং হরিকখোদ্গীতম্ পুনাতি ভুবন- 
অ্র়ম্॥৮ ই্যুদ্ধব বাক্যম্। ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এবং 
তন্মধ্যে রাঁসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীপোগীগীতাধ্যায় সমুদয়ই গোপীদিগের সঙ্গীত 

সম্পাদনবিষয়ে জাজল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে ॥ উল্লিখিত রাগ 

সকলের মধ্যে পঞ্চস্বরের সহিভ যুক্তকে ওড়ব, বট্ম্বর সংযুক্তকে 
যাড়ব, এবং সপ্তন্বরের সহিত মিজিতকে সম্পূর্ণ, (এ সম্পূর্ণ মধ্যে 
্্ীরাগই প্রধান সম্পূর্ণ) এই তিন সংজ্ঞা হইয়াছে। সমু রাগ 
আপাততঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহ] সঙ্গীতদর্পণের মত ॥ স্বরূপ 
মাত্রই শুনা যায় বিধায়, নাদের অন্ুরণনাত্মক স্থুরকে শ্রুতি বল! বায়। 
উহার ২২ ছাবিংশতি প্রকার ভেদ আছে। উহার ফলে ষড়জ আদি 

স্বরের অনুভব হয়। ইহা! ধ্বনিমঞ্জরীনামকগ্রস্থে আছে।। শ্রবণাহ্থ্য 
বা! শ্রবণেন্ট্িক-গ্রহণোপযোগিতা -প্রবুক্ত উহ্নার নাম শ্রুতি। শ্রুতি 
হইতে সকল ন্বরের আবিতাব হয়। সকল ক্রুতিই, বিশেষ বিশেষ 
স্থান 'অবলশ্বনে প্রকাশ পায়। ধ্রস্থান তিনটি-ন্ৃদন়্। ক, এবং 

শির? এ শ্রুতি সকলের উত্তরোত্তর ছ্বিগুণহেতুক প্রত্যেকের ২২ 

ঘাধিংশতিগ্কীয় স্থান হয়। '্ৃত্সূর্ঘ-লীভি সংলগ্র ২২ দ্বাবিংশতি 
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নড়ীভেদেই শ্রতিষ্ব দ্বাবিংশতি স্থান ভে ।- সেই প্রুতিগণ- উর্ধস্থ 
বক্স, হইতে মক্ষন্বার] আহত্ক হইয়া ধ্বনিত হন । পঞ্চম, বড়, ও 
মধ্যমে ৪ চারিটি, খষতে এবং ধবতে তিনটি, গান্ধার ও নিষাে 
২ ছুটি শ্রুতির অভিনিবেশ আছে। আকাশ, অগ্নি, ও বায়ু হইতে 

জাত নাভির উদ্ধদিকে সম্যক উচ্চারিত হইয়া মুখে প্রকাশ পাইলে 
উহা নাদ (শক) বলিক্! সংজ্ঞিত হয়। নলাঁদ ব্যতিরেকে দ্দীত, 

স্বর, ও বাঁগ কিছুরই সমুস্তব হইতে পারে না) সুতরাং এই সঙ্গীত- 

বিজ্ঞানই নাদময়। ইহাঁও সঙ্গীতনারাক্ণের মত ॥ নাঁদ হইতে 
শ্রুতি, শ্রুতি হইতে ষড়জাবিস্বর, স্বর হইতে রাগ, রাগ হইতে 
শীতের প্রাছর্ভাব হয় ; অতএব গীত নাদাত্মক। বাস্য, গীতের অন্থবর্থী 

মাত্র। এই সমস্ত বাদানুৰাদ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শৃব্ব 
মাত্রকেই গান বলা যাইতে পারে না । জঅজ্ঞাত-বিষয়[স্বদ-পর্যযস্কশ্ান্রি- 
বালকও রোদনকাঁলে শ্নীত শুনিলে হর্ষে আনন্দ লাভ করে, এবং 

প্রফুল্লিত-ভাব-ক্রিয়। প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা সঙ্গীত রত্বাকরের 
মত।। শ্রীসদাশিব মহাদেব বলিয়াছেন যে, হে যশস্থিনি! সকল 
পুণ্যেরই অবধি আছে, কিন্তু আযার সম্মুখে যে রাগসহকারে সঙ্গীত 
সম্পাদিত হয়, তাহার মহিমার সীম! নাই। ইহা! শ্রীশিবসূর্ধন্থে 
আছে ॥ ব্রহ্ধা, মহাদেবের নিকটে সঙগীতশাস্্ সবিশেষ অবগত 

হইয়! প্রীনারদ, ভরত, রস্তা, হু, এবং তুম্বুরু, এই পাঁচ জন শিষ্যকে 
সঙ্গীততত্ব-বিজ্ঞানের রীভি-প্রণাঁলী-পদ্ধতির শিক্ষা্দানদারা সর্জীতের 

ষাঁবতীয় সন্কেত উপদেশ দিয়াছিলেন । ইহ! শ্রীনারদ সংহিতাঁর আছে ॥ 
অনস্তর শ্রীনারদ, ভরভ আদি সকলেই পৃথক্ সঙগীস্তগ্রন্থ প্রণয়ন কৰিয়!- 

ছিলেন । তন্মধ্যে রম্তা শ্বর্গে দেবরাজকে ভৌর্য্যত্িকঘার আনন্দিত 
করিস থাকেন, কুতরাং উহার নাট্যানুষ্টানপদ্ধতি স্বর্গেই এুচলিত 
আছে। হুহুব, এবং তুন্ুকুর প্রণীত-সংহিতার প্রচার পাঁতালে আছে, 
এবং শ্ীনারদের ও জ্ীতরতের প্রবীত-সংহিত্ত] পৃথিবীতে প্রচারিত 
হইন্লাছে। এই প্রথ! অন্থসারে সম্পাদিত সঙ্গীত আদি শুনিয়া! পরমা- 
নন্দরষে বিমোহিত হুইয়! বন্তহরিণ প্রভৃতি পণ্ড, এবং পক্ষিগণ হইতে 

তীক্ষ বিষধর ফণিগণ পথ্যস্ত নিজনীড়সাদি বাসস্থান হইতে আসিস! 
নি 
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নাটাস্থলে উপস্থিত হইয়! শ্রবণ আদি করতঃ সুগ্ধ তাবে থাকে, 
এবং রোধনগীল শিশুয়াও জোদন করিয়া ককুণাপূর্ণ বরের ঘায়া 
অন্ভুত বিমোহন ক্রিয! সম্পাদন করে। ইহা সঙ্গীত দামোদরের মতে ॥ 
অর্ধাদৌ। জগদ্দোহন মনমোহন ভগবান গোবিনা, পরে কৃশাহরেতা 
স্মরহর মৃত্যুর মহাদেব সদাশিব, পরে বিধাতা বক্ধা ও দেবর্ধি নারদ 
হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্স্ত সঙ্গীতের পরমানন্দে বিহ্বল। অবদ্দিধায় 
সনাতন তৌধ্যত্রিক বিজ্ঞান শাস্ত্র, পরমচমৎকার পরমানু এবং 
সনাতন বসের প্রত্যক্ষ অন্থভব করণের উপদেশ পাইধার অন্ততম 

প্রধান সাঁধন। তাহার তিনটি উল্লাস, যথখ। “তৌর্যত্বিক নৃত্য গীত 
ৰান্চং নাট্যমিদং ত্রয়ম্”। ইত্তি অমরসিংহঃ ॥ নর্ভন, গান ও বাদন 

এই তিনটি একযোগে সম্পাদিত হইলে তৌর্ধ্যত্রিক কিন্বা নাট্য 

সংজ্ঞা হয়। উহা! ওপপত্তিক, এবং প্রায়োগিক ভেঙ্গে ছই প্রকার । 
যাহান্তে উহার ক্ীতি, পদ্ধতি ও প্রণালীর নিয়ম অবগত হঙয়া 
যায়, উহা! ও্পপত্তিক নাট্যশান্্, তৌর্য্যত্রিক গ্রন্থ, ও সঙ্গীত শান্ত 
এই এক পর্যায়ে উস্ত তিনটি শব ছারা অভিহিত হয়। ১। 

অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ায় সাধন ক্লীতি প্রণালী প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারই, 
প্রাস্মোগিক, ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক, এবং প্রাত্যক্ষিক, নাট্য এই 
এক পর্যযায়োক্ক চারিটি শব্দে বাচ্য হয়। সঙ্গীতের স্বরূপ মূলাধার, 
যে নাদ, উহার অভিধেয় অর্থ শব। অদাি গণীয় নদধাতু “শব” 
প্ধ্বনি” অর্থবোধক । উহার উত্তর ভাব বা করণবাচ্যে ঘঞ্চ প্রত্যয় 
ছারা নাদশদ্ধ নিষ্পন্ন হয়। উহাতে অভিধা বা সুখ্যাশক্কি ছ্বারা, 
শব্ধ বিশেষ ব! ধ্বমি বিশেষের প্রতীতি হম্ব। পরী নারদ আকাশ 
হইতে অন্য বস্তর আঘাতে বাষু সংযোগ সহকারে অগ্কভব ঘোগ্য- 
পদ্দার্থ বিশেষ, বাহা। কণেজ্রিয় গোচর হইয়া! প্রত্যক্ষ হয়। রীনা 
ধ্রন্াত্বক ও বর্ণাঝক ভেদে ছুইপ্রকার.। ভেরী, মৃদঙ্গ, ও বেণু 

চি 

প্রস্তুতি জ্রব্যে অন্ত প্রব্যবিশেষের অতিঘাত বা সংযোগ আদি জন্ত 
যেনাদ বা শব উহা ধ্বন্যাত্ক। ১। এবং ক ও তালু প্রস্থৃতিতে 

বাহুর অতিঘাত জন্ত বা সংস্পর্শ জন্ত বে.নাদ, বাশব্দ উহ্থা বর্ণা- 

তক ।২। এ নাদই শ্রুতির প্রহ্থতি। সর্দীত-শীস্পে শ্বরের ুক্ম 
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স্পনকে শ্রুতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিরাছেন। সঙ্গীতাভিজ্ঞফিগের 
মতে ব্যাখ্যা এই যে, অলচর. মীন প্রভৃতির জল যধ্যে গমনাধির 
এবং থেচর পক্ষি প্রভৃতির আকাশে সঞ্চরণের পন্থা ও পদ্ধতির 

তুল্য, খবর-মধ্যে সঞ্চারিণী ক্রতিরও অসংলক্ষ্য-ক্রম-প্রম্নোগ জাঁনিবে। 

কেবল মাত্র, শ্রবণোহ্দ্রির়ের গোঁচর হয়। উহাকে হিন্দি ভাষায় শোর 
বলিয়! নির্দেশ করে। শ্রুতি ২২ বাইশটি, যথ1-_. 
সংখ্যা ক্রতির নাম। জাতি। ষড়জ গ্রাম ।' মধ্যম গ্রাম । গান্ধার গাম! 
০. তীত্রা। **. দীঞ্তা ১৮১৮, তি ন্. 

২ কুমুতী সান্তা ক চর হন 

৩ মন্দা স্ৃহ ত ৮ ্ 

৪ ছন্দোবতী মধ্য সা সা সা. 
ঘ€  নয়াবতী করুণা * - 

৬ রঙনী মধ্য ৮ প রি 

*  স্বতিকা ছু রি-- রি. 
৮ রৌস্্রী দস্তা ঢু রর 

ও) ক্রোধা 'আক্ত1 গ-- গা ক 

১০ বস্্রিকা দীপ্ত ৮৮ 

১১ শ্রসাৰিনী আরতা * ্ 

১২ শ্রীতি মু * র 

১৩ মার্জনী মধ্যা ম-- ্-- _ 
১৪ ক্ষিতি স্ব প-. 

১৫ বস্তা মধ্য! প্ ্ ক 

১৬ লন্দীপনী আয়ত প- প্. 
১৭ আলাপিন্ী করুণা তি ছি 

১৮- অস্তী . করুণা ক ৪ 

৯৬ রোহিণী আয়তা করছ হব 

২*" কষা মধ্যা ধঁ-. ধ-. 
৬ রে গর ক হু 

মধ্য নি. লি. » কাউ লিও লি ন্ট 
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জ্রীতি ১২, খার্জনী ১৩, ক্ষিতি ১৪, রক্তা ১৫, স্দিপনী ১৬, 
আঁলাপনী ১৭, মধস্তী ১৮, ঘোহিলী ১৯, রম্যা ২৯, ভগ্রা ২১, ও 

ক্ষোভিষী ২২, ইহারা প্রতি ত্বরের মধ্যে মধ্যে খাকে। সুরের 
শুক্মাঁংশ মাত্র শ্রুতি” ॥ আতিই সমুঘন্ন স্বরের প্রহতি। স্বর সাঁতটিরই 
শ্রুতি হইতে জন্ম । উহার প্রত্যেকে গীতের এক একটি ধাতু বলিয়া 
সংঞ্জিত হয় ॥ ন্মুতরাং উক্ত ২২টি শ্রুত্তিই গানের ধাতু ॥ মলষ্যের 

ঘেমদ “ধাতু ছাড়িয়া! গিগ্নাছে” কথা প্রয়োগ, মৃত্যুর সুচক ব। ব্যপক 
সেই মত শীতের ধাতু নাই বলাতেই গানের ধ্বংস ৰা অভাৰ বুঝায় ॥ 

জতিয় এই লক্ষণে অতিব্যাঞ্তি দোষ দিবার চেষ্টা কেহ কেহ 
বলেন যে, গ্রাত্রজ ও' মন্ত্র ভেদে গান ছুই প্রকার হম .বলিলে, 
এবং শ্রবণেক্জিয়ের অন্ুভবাহ্য শব্দই আরতি, অর্থাৎ সমুদয় ব্বরের 
সূলীভূত উপাদান কারণ হইয়া! গানের নিঙ্গানরূপে ষিদ্ধাস্তিত হইলে, 
সেভার ও তানপুরা প্রভৃতি যন্ত্রের তার ছিন্ন হওয়া অন্ত শব, 

এবং গাত্র মধ্যে গণ্য বাহু আন্ফোটন জন্য বা অপান বায়ু বিসর্দ 
অথবা উদ্গার, ক্ষুৎ প্রভৃতি জন্ত শব প্রভৃতিও গান মধ্যে গণ্য 

হইয়া অলক্ষ্যে লক্ষণ যাইতে পারে । তাহাতে বক্তব্য এই যে, উদ্ভূত 
শব মাজেই গান আদি শবের বাচ্য হইতে পারে না, যে হেতু 
উহার প্রত্যেকের ভিঙ্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও লক্ষণ আছে, তাহাতে অতি- 
ব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষ হইতে পাঁরে নাঁ। উহার মীমাংসার জন্য 
অগ্রে পশবা” এই শব্দের মুখ্য অর্থ গআদির বিবরণ প্রদর্শিত হুই- 
তেছে। যথ্ "শবকরা” এই অর্থ বোধক শব্দ ধাতুর উত্তর ভাব 
বাচ্যে অল্প্রত্যয় কিমা “শব” এই শব্ধ সাধিত হয়। ইহ! কবি- 

কল্পগ্রমে উক্তধাতু। পকল বৈয়াকরণিক মতেই এই ধাতুনি্পন্ন, 
উহার টাকাকার ছুর্ীদাস বিস্তাবানীশ বলেন যে, উপসর্থসহ প্রয়োগে 
াবিক্ষাক্সন অর্থ প্রতীতি হয়-বথা-প্রশবয়তি শ্ছলে, প্রশব্দে. গভীর 
অভার্থ স্রুটাকরণ বা! ব্যক্ষীকরণ বুঝাইবে ॥ শব্দ, শ্রোত্রগ্রাহগুণ পদার্থ 
বিশবেবকে শব্দ কহ যায । ক্সমরলিংহছের অভিধানে উহার পর্যায় 

যথা, শব্ধ ১, নিলাদ ২১ নিনদ ৩, ধ্বনি ৪, ধবান ৫, রষ ৬ শ্বন ৭, 
স্বাপ ৮: নির্ধোষ ৯, নির্হাদ ১০, নাঁফ ১১, নিংস্থান ১২, নিস্বল ১৩, 
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আরব ১৪, আরাব ১৫, সংবাব ১৬, বিবার ১৭1 শক চজ্জিক। আভি- 

ধানে যথা, সংবব ১৮, রাব ১৯। জটাঁধরের মতে, ঘোষ ২০। ভ্রীমহাঁ- 
ভারতের অস্বমেধ পর্বেতে দশভাগে শব বিভাগ ককিয়াছেন--যড়জ১, 

খবভ ২, পীন্ধার ৩, মধ্যম ৪, পঞ্চম ৫, নিবাদ ৬, ধৈবত ৭, ইষ্ট ৮, 
অনিষ্ট ৯, সংহত ১০, এইরূপে বিশিষ্ট বিভাগ আছে। হেযচন্দ্রকৃত 

অভিধানে কারণ-বৈলক্ষণ্যে শব্-বিশেষের সংজ্ঞাবিশেষ অভিহিত 

আছে, যথ!, মন্ুষ্যের গুণ বা অনুরাগ বশতঃ প্রযুক্ত ধ্বনিকে শীৎকার 

বা প্রণাদ, অপাঁন-জাত শব্ধকে পর্দন (পায়ু বাযুভ্যাগ ) কুক্ষি (বগল) 
জাত শবকে কর্দন, ক্রন্দন জন্য শব্বকে স্থভট ধ্বনি এবং তুমুল ব্যাকুল ' 

রবকে কোলাহল এবং কলকল, বস্ত্র ও পত্রাদি সঞ্চলন জন্য শব্কে 

মর্মর, অলঙ্কার-কঙ্কনাদির শব্ষকে শিঙিত, সিংহের ধ্বনি বা সিংহ 

নাদকে ক্ষেড়া, অশ্বের রবকে হেষা ব। হো, হন্তির রূবকে বৃংহিষ্ত ও 

গর্ন, ধনুকের শব্ষকে বিস্ষার,গে। ও বলীবর্দ প্রভৃতির ধ্বনি বা রবকে 

হস্ভাও বস্তা, মেঘের শব স্তনিত, গর্জিত, গর্জি, শ্বনিত ও রাসিত 

ইত্যাদি সংজ্ঞার অভিহিত হয়। বিহঙ্গম-পক্ষীর বক্ষে কুজিত, 
তির্ধ্যক্ জাতির রবকে কত এবং বাশিত, ব্যাপ্রের রবকে রেবা ও 

রেষা, কুদ্ধুরের রবকে বুক্কন ও ভবণ, পীড়িতদিগের যবকে ক্কণিত 
এবং রমণকাঁলীন অব্যক্ত ধ্বনিকে মণিত, তত্ত্রীয় শব্দকে প্রঙ্কাণ 

এবং প্র্কণ, মর্দলের শবকে হুন্দল, কীচকের অর্থাৎ বাধুত্ারা উদ্ধত- 
হইয়। শ্বননশীল বা শব্দার়মান বেহুর শঙ্ধক্ে ক্ষীজন, ভেরীকনাদ 
বা ধ্বনিকে টষ্ট্যুর, অতি উচ্চৈঃধ্বনিকে তার, গম্ভীর ধ্বনিকে 

মন্ত্র, কল ধ্বনিকে মধুর, শুক্মকল ধবনিকে কাকলী, লয়ের অনুগত 

ধ্বনিফে একভাগ, ধ্বনিবিকারকে কাকু এবং প্রতিধ্বনি প্রতিশ্রুত 

বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । এবং অমর সিংহ, বজ্তরনিম্পেষকে ক্কুর্জথু 
বা! নির্ঘোষ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দের নানাবিধ সংজ্ঞায় অন্তিধান 
করিক্ষাছেন,॥ | | 

শব্দসম্পর্কীয় যকিঞিৎ সবিশেষ ফিবরপণের অবগতিবিষয়ক দীন 
উপান্ন প্রপালী অন্থরোধবশত্ঃ প্রচার কক্ষিতে প্রবৃত্ত হওয়া! গেল। বালা- 

কালে- পঠনশায মুদ্ধবোধব্যাকর়ণের অধ্যরনারসরে প্রথমূহ্তত্র প্রণবের 
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উচ্চারণে শব ছায়া মঙ্গলের বিধান ইহাই শ্রন্নোজন। ৭ত নমঃ শিবা 
ইতি নমস্কার কুত্রম্* এই শৃচনার উদ্দেশে নমস্কার সুত্র উল্লেখ ফির] 
“শঙ" শঁক্ং।- শবৈর্মকলং ভাদিতিপ্রয়োজনাভিবেয়সন্বন্ধাঃ।” এই 
দ্িদ্তীরহজে এবং তাঁহার বৃতভিতে, ও ভিন্ন ভিন্ন টাকাকারেক্স ব্যাখ্যানে 
জানা গেল যে, শব দ্বারাই মঙ্গল হয় বলিয়া শব্ধ ব্যুৎপাদ্নক শাস্তাঁ- 
রস্ভে বাচিক-নমস্কার-শব্দ ছারা লাধনেই সকলমঙ্গলসিদ্ধ হয়, এই সিদ্ধাস্ত 
জানা! গেল। ক্রমে উপনয়ন-সংস্কার-কালীন গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ উপ- 
দেশে জানিতে পারলাম যে, এ মন্ত্র-গাক্ত্রীই, শ্রুতির সাবিত্রী, 
'আঁয়ায়-মাতা, বিপ্রপ্রভ্ৃতির ছিজত্বজননী এবং পরমানন্দদাঁয়িলী, 

পরমব্রক্ষস্বরূপিনী 1 গায়ত্রী শব্দের অর্থে গান-কারীর ত্রাগ-কারিণী 

বলিয়া! জানা গেল। বথাক্রমে বৈয়াকরূণভূষণসার, পাণিনি, ব্যাক" 

রণ-কোৌ মুদদী, ফণিভাষিভ মহাভাব্য, শব্কৌত্তত, শবেন্দুশেখকর, মনো" 
ববমা ও মঞ্জুষ! প্রন্ভৃতি শব্শান্ত্র অধ্যয়ন অবসরে স্ফোটবাদপ্রভৃতিতে 

মীমাংসিত সিদ্ধান্তে জানা গেল বে, বেদে "শবে নিত্যঃ প্রতিজ্ঞাতঃ* 
এই শ্রুতিমুলক প্রমাণ বচনে নির্ধারিত শব্দের নিত্যতা কি প্রকারে 

সম্ভব ? যেহেতু বর্ণসমুদ্ধয়ের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিভি 

ও তৃতীয়ক্ষণে লয় হওয়াতে প্রতিশব্দের চরমবর্ণের উচ্চারণের পরও 
অর্থের প্রতীতি হওয়! বিষয়ে অর্থাৎ রাম, লক্ষণ, এবং ভরত আদি 

প্রতিশবই ক্সকারাস্ত হওয়াতে প্রতিশবের অস্তিম অকাকোচ্চারণের পর 
'অপর শবের প্রভীতি, যেমন, রাম উচ্চারণে লক্ষণের উপস্থিতি 
কেনই বা হইবে না? ইত্যাদি তর্কে মীমাংসাপুর্ণবিচারে শব্দের নিত্য- 
তায় স্কোটশন্দের শক্ষিত্বারা মীমাংসিত অর্থের অবগতিতে, অর্থাৎ 
তবরাকরণিক শাববোধান্তর্গ তএঁকরণে বিবৃত বর্ণাতিরিক্ত পূর্ব পূর্ব 
ঘর্শানুভব্সক্তিতি ভরমবর্ণানুভবব্যঙ্গ্য - অর্থপ্রত্যার্নক অখওশবশক্ষি 
'স্িশেঘের ক্মবগতিতে, সংশয় ঘুর হই! শব্দ যে নিত্য ইহাই স্থির 
সিদ্ধান্ত জানা গেল। সংস্কতভাষার শীষশাস্ত্রে নিকূপিত স্ফোটের 
সংক্ষিশুত-বিবরণ ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে যথা, 
:স্ব্রিতিরিক্কো। হস্ত্যবক্নছুতবব্যঙ্যঃ শ্ফোটলার্মা শবঃ সীকারধাঃ 3 

চে প্রকাশতে হর্যো হনেনেতি বুখপতা চ তন্ত সার্থকলামতা 
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বোধ্যা, সমর্থিতশ্চৈষ এব পক্ষঃ পাভঞ্জলভাদ্ে প্রীব্যান্চরণৈঃ । সত 
শককৌস্তভে পুজ্যপাদ-ডবোপদেবচরণৈ: “শক্যত্ব ইব শক্তত্বে জাঁতে- 
শাঁদবনীক্ষ্যতাম্। খপাধিকে। বাঁ ভেদে! হস্ত বর্ণানঠং তারমন্ধবং* ॥ 
ইতি। মঞ্যাধৃত-ভ্রীমদ্তাঁগবতব্চনে স্ফোটক্বপশঝে। হর্থায়াত ইত্যব- 
গন্ভব্যষ্। শ্রীহরিবংশেহপি, প্অক্ষরাণামকারত্বং স্ফোটব্বং বর্ণ-সং 

ইতি স্ফোটক্ত বর্ণাশ্রযত্বং স্পষ্টঘুক্তম্॥। এতক্সতাংভিপ্রায়েশৈৰ পশ্ফোট 
ইত্যাহ” ইতি শারীরকভাব্যে "্ফুট-বুৎপান্ষনম্ “ব8 এব তু শব্ধ ইতি 
ভগবাহুপবর্ষঃ* ইতি নিরাকরণভৃবর্ষগ্রহণাৎ তন্মতাতিপ্রায়েণ। “ন 
স্কুটঃ প্রতীত্যংপ্রতীতিত্যাম্* ইতি সাঙ্ধনুত্রে ২হপি স্ফোটখওন- 
মুপবর্ষমতাভিপ্রায়েণেতি সর্বযষদাতিম। স চ শ্ফোটঃ, বর্ণপদাদি 
ভেপ্দেন ছি অনেকবিধঃ বাহুল্যতয়ার প্রপঞ্চিতঃ 7 তশ্ত ক্ফোটন্তাৎ- 
ভিব্যক্তৌ প্রারৃতন্ত ধবনেঃ কারখত্বং চিরচিরস্থিতো তু প্রাকৃতধ্বনি- 
জাত-বৈরৃতধ্বনেরিভি বিবেকঃ। তথাহি বাক্যপনদীয়ে, “ক্ফোটস্ত 
গ্রহণে হেতুঃ প্রাকুতো ধ্নিিষ্যতে 1” ইতি। স্থিতিভেদে নিমিত্বত্বং 
বৈক্কতঃ প্রতিপপ্যভে”। ইতি চ। স্থিতিভেদ্বে চিরচিক্বতরকালস্থিতো! 

ধবনিস্ত পূর্বলক্ষিত:। তন্ত স্ফোটন্ড নিত্যতয়া ধবমিগত-জ্যদীর্ঘা- 
দিকালন্ত তত্রোপচারঃ। তখৈব চ বাফ্যপদীয়ে প্রতিপাদিতম্। 
“শ্কোটস্যাঁংভিন্নকালস্য ধ্বনিকালাহহুপাঁতিনঃ। শ্বভাব্তস্ত নিত্যত্বাৎ 
হম্বদীর্ঘলনতাদিযু। প্রান্কতস্য ধ্বনেঃ কালঃ শবস্যেত্যুপচর্যযতে” ॥ 
শবস্য ক্ষোটস্য নিত্যতয়া অভিগ্নকালল্য হন্বদীর্খাদিবু প্রাক্কতধবনেঃ 
কাল: তারত্বাদ্দিধীহেতুরুপচর্যযতে ইতি ত্র্থঃ॥ এবধ। বিলক্ষিতো- 
জারণস্থলে তত্বদর্ণানাং তদ্বোধজনিতসীসকারাপাং ঘা বহক্ষণপর্ধ্যস্ত 

স্বাকিত্বকলনযপেক্ষ্য একট্যব শব্স্যাভিবাব্যানত্করম্ জাত্মানেন 
বৈর্লুতেন ধ্বনিন! বহৃকালশ্থিতিক্সনে লাঘবহিভাপি শ্রষ্টর্যষ্ 
তেরীশবাদৌ চ ধ্বন্তহভিব্যক্যনব্যরং জাযর়মানগ্রাক্তধ্বনের্মহকাল 
স্থারিত্বদর্শনেন 'অত্রাপি তথাকলক্পনৌচিত্যাৎ। অতগ্রবচ মহাসান্তে 
"এবং তহি স্ফোটঃ শবে! ধ্বনিঃ শব্গুণঃ” ইত্যাদিনাংভিব্যক্কবুপ- 
কারকদ্বেন ধ্বনেঃ স্ফোটিন্বপশবপ্ণত্বমতিহিতমভিহিতঞ্চ খবসেহন্- 
ীর্ঘন্েনাপি তানম্;যথা প্ধ্যনিং স্বোটন্য শব্ানাং ধ্বনিস্ত_ খলু লক্ষ্যে । 
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হদ্ষো মহাংস্চ কেবাঞি স্বয়ং নৈব স্বভাবতঃ &*.. ইতি, ল স্বভাঁব- 

তন্তদ্ধপেণ 'ক্ষোটো লক্ষ্যত ইত্যর্চঃ| ধ্বনিরিকাঁরে চ বাষু সংযোগ- 
বিশেয়ন্য হেতুদ্বং তস্য বহুকালস্থারিত্বে বিলহ্িতত্বমলকালস্থারিত্বে 

দ্রতরমিতি বিবেকঃ॥ এবং বছুবিধেষু ক্ফোটেধু বাক্যস্ফোটন্তৈৰ 

পিন্ধাস্তে নিষ্কষ্টতম়্া তন্তৈব বোঁধকত্বং তদঘটকপদানাস্ত পদমধ্যবর্তি- 
বর্ণরৎ নিরর্ঘকত্বং বিশিষ্টার্ঘগোতনায়ৈৰ ওতষাং প্রয়োগাৎ। তথাচ 
প্্রাঙ্ষণার্থো যথা নাস্তি কচিৎ ত্রীঙ্গণকম্বলে। দেবদত্াদয়ো! বাকো 
তখৈব সথযুনিকর৫কা* & ইতি ॥ পদে ন বর্ণা বিদ্যান্তে বর্ণে্ববয়বা ন চ। 

বাফ্যাৎ পদানামত্যন্তম প্রবিবেকো ন কশ্চন” ॥ ইতি চ বাকা 
পৃ্ীয়ে পদাপ্তস্ভাবং দর্শরতি। তথা- _পবাফ্য স্ফোটোহতিনিক্ষর্ষে 

ভিষ্তীতিমত্তস্থিতিরিতি” হরিকারিকায়াং, সিদ্ধান্তে বাক্যন্ফোটনৈব 
পিদ্ষিরিতি প্রতিপাদিতম্ ॥ 

স্ফোট শব্দের অর্থ এই, যাহা৷ ছারা অর্থ স্দুটিত অর্থাৎ প্রকাশিত 
হয়, উহাকে স্ফোট বলা বায়। বর্ণ হইতে অতিরিক্ত, অস্ত্য বর্ণের 
অনুভব সম্পর্কে ব্যঞ্না-বৃত্তি ছারা এরকটারুত শ্ফোটনামক শব্ধ অবস্তই 
ক্বীকার কর! বিধের, এবং আবস্তক। ব্যাকরণ-বুযুৎপত্তিসিদ্ধ অর্থ- 
ছার! স্ফোটের না সার্থকই বটে, ইহাই বোধ হইতেছে। পাতঞ্জল 
ভাষ্যে পুজ্যপাদ্ শ্রব্যাসদেৰও উহার সমর্থন করিয়াছেন । প্র বিষয়ই 
পূজ্যপাদ্ শ্রীবোপদেব গোল্বামী, শব্দকৌতস্তভে প্রতিপন্ন কনিয়! দিয়া- 
ছেন, ষে গোশবে, গলকন্বল আদি বিশিঃ চতুষ্পাদ পশু বিশেষক্ধপ 

শ্য অর্থ, অভিধা-শক্তিদ্বারা 'অভিছিত হয়। সাগগাদিবিশিষ্ চতুষ্পাদ 
পণ্তরূপ অর্থ প্রত্যা়ক গোত্ব জাতিত্তেই এ শক্তি, অথচ ”গৌঃ* 
খই পদটি গ, ও, এরং বিদর্গ, এই তিন বর্ণ সংযোগে উচ্চারিত 
এবং পৃথক্, পৃথক বর্ণের শ্রক্যতাও শক্তত্ব শ্বীকারে জাতি-সম্বন্ধে 
মহান, শৌরবহয়। অপ্বা ছই প্রকার সিদ্ধ উপাধি প্রভৃতি গতভেদ 
ধীক্কুক না. কেন, অন্ধকে ঘর্শন করাই দিবার তুল্য, যাহাছাক্ 
শক্ষাত্ব ও শক্রত্ব জাতিগত লাঘব হই! বর্ণ সবের উচ্চারণে অর্থ 
প্রস্ধযায়ক হয়, উহাই শ্ফোট। সঞ্জযাপ্রন্থে উদ্ধৃন্ত ীতাগরতবচনে 
ধাঁচাটনূপ শব্েত্ব তাঁৎপধ্যেই উপান্থিত হইল, ইহাই অবগত হইবে । 
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গহন্বিবংশেও উক্ত আছে যে, “অক্ষরের মধ্যে আকার ভূমি, এবং 

বর্ণসংশ্রপ়্ ক্ফেটিও তুমি,” এই সফ্ল-প্রমাণবচন-সমর্ধিত-নীমাং- 
সাক্স শ্ফোট যে, বর্ণাশ্রয় ইহাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তিত হইল ॥ .“স্ফোটের 
কথাই বলিয়াছেন” শারীরকভাষ্যে এই স্ভাভতিপ্রায়েই স্ফোটশবের 
বুৎ্পত্তিদ্বারা অর্থ স্ফুট করিয়াছেন, “বর্ণসমগ্র ই শব ইহা ভগবান্ 
উপবর্ষের উক্তি” উল্লেখে উদ্ধৃত করাতেই উপবর্ষেরই মতে এই 
অভিপ্রাক্পই প্রকাঁশ হইতেছে। প্প্রতীত হুইপ়্াও অপ্রতীত এই ছুই 
বিধাঁর, স্ফুট নহে।” এই সাঙস্ত্রেও যে স্ফোট খণ্ডন, উহাঁও উক্ত 
উপবর্ষের মত, এ অশ্প্রিভায়ের অনুসারি বলিলেই সমস্তই পরিফার 

হইয়া স্ফোট সিদ্ধ হইল। সেই ক্ফোট, বর্ণস্ফোট এবং পদস্ফোট 
প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার। অত্যন্ত বাহুল্য হইবে, এই ভয়ে উহার 

বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিবরণ উদ্ধৃত হইল না। সেই ক্ফোঁটের অর্ববতো- 
ভাবে ব্যক্ত করার বিষয়ে, প্রাক্কত-ধবনি-জাঁত বৈকৃত-ধ্বনিই সাক্ষাৎ 

কারণ, ইহাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইল । বাক্যপদীয়-গ্রস্থেও উক্ত 
প্রকার সিদ্ধান্ত লেখা আছে যে, ক্ফোটের অনুভবে প্রাকৃত ধরনিই 
কারণ বটে, কিন্ত চির-চিরতর-স্থিতি ভেদে, প্রা্কত-ধ্বনিজাত 

বৈরুতধ্বনিই সেই স্ফোটের কারণ বলিগ্না জানিবে ॥ শ্ফোটের স্থিতি- 
ভেদবস্থলে পুর্ববলক্ষণানুক্রমে চির-চিরতর-কালস্থার়ী-ধবনিও তাহার 
কারণ, ইহা! বিবেচনা-সিদ্ধ। উক্ত স্ফোটের নিত্যতা-নিবন্ধন ধবনি 
বিষয়ে হন্ব-দীর্ধাদি-কালের উপচার্র বা আরোপ করিয়া জানিবে। 

বাক্যপদীম্ব-গ্রন্থেও খর মত প্রতিপন্ন কক্রা আছে। ধ্বনি, কালের অনু- 

পাতি, স্ফোটের কাঁলগৃত অভেদ প্রবুক্ত ও নিজন্বভাবসুলভ প্রাকৃত 

ধ্বনির হুন্ব-দীর্ঘ ও পুত আদি বিষয়ে প্রারুত-ধ্বনির যে কাশ তার- 

স্বরত্বাি বোধে কারণ বলিয়া উপচাঁর বা আরোপ মানিবে, এই 
প্রকারে বর্ণ সকলের বিলম্বিত অর্থাৎ লক্বায়মাথ উচ্চারণস্থলে সেই 
সেই উচ্চারিত বর্ণের কিম্বা তাহাদিগের বোধ-জনিত-সীস্কারের 
বহুক্ষণ পর্য্যস্ত অবস্থান কল্পনা অপেক্ষান্থ, একটি শবের উচ্চারণের 
পর, জায়মান-বৈকৃত-ধ্বনি-ঘবার! . শীর্ঘকাঁল-স্থিতিকল্পনায় যে. লাঘব 
হয়, উহা'ও বিবেচনা করিয়া! “দেখা উচিত ॥ ভেরী প্রভাতি জন্য 

টা ০ এ 
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শষাাদিতেও-প্রান্কত ধ্বলিবর সর্ধতো'ভাবে প্রকাশের অনত্বর জার়মান 
বৈরুত ধ্বনির ন্বীর্ঘকাল অবস্থান প্রার্শন-হেতুক এখানেও উদ্ত 
প্রকার উপচার বা আরোপ কল্পনা উচিত। অতএবই মহাভাস্তে 
“গ্রমত হইলে তবে স্ফোট শব, আর ধ্বনি হইতেছে শবের গুণ” 
ইত্যাঁদি বচনে সর্ধতোভাবে প্রকীকরণে উপকারক বলিয়! ধ্বনিকে 
স্ফোটরপশব্ধের গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ ধ্বনিরও হৃুস্বদীর্ধ 

আঁদি-ভানও গ্রতিপাদ্ন করিয়াছেন । যেমন ধ্বনি ক্ফোটের, এবং 

শব সকলেরও ধ্বনিতেও সেইরূপ, হুম্ব ও দীর্ঘভাব আরোপিত . 
হয়। বাস্তবিক-পক্ষে, স্ফোট স্বভাবতঃ হ্ুস্য ও দীর্ঘ আদিবূপে লক্ষিত 

হয় না। আরোপে ভানমাত্র জানিবে। ইহাই তাৎগর্য্যার্ঘ॥ ধ্বনির 
বিকার সম্বন্ধে কারণ যে বায়ুসংযোগবিশেষ, উহা বহুকাঁলস্থায়ী 

হইলে ধ্বনিও বিলম্বিত, আর অল্পকালস্থারী হইলে দ্রুত হয়, ইহাই 

বিবেচনা-সিদ্ধ । এই প্রকারে বহুবিধ স্ফোটের পর্ধযালেচনাক্স সিদ্ধান্ত 

পক্ষে বাফ্যশ্ফোটই -শীমাংসিত নিক্ষর্ষ, ইহাই সবিশেষ বিবেচনা- 
সিদ্ধ, এবং শ্ফোট-ঘটক-পদ-সকলের বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশের 
জন্ই কৃত-প্রয়োগ-পদসকল, পদ্মধ্যবর্তি বর্ণনকলের তুল্য নিরর্৫থক 

জানিবে। বাঁক্যপদীর-গ্রন্থেও এই নির্ীত আছে পব্রাঙ্মণ-কম্বল 
, শবে যেমন বাঁক্গণের সার্থকতা! নাই, সেইরূপ বাক্যে দেবদতাদি- 

প্র নিরর্৫ঘক জানিবে। এবং সকল বর্ণ, পর্দে থাকে না, আর 
সকল অবয়বও বর্ণে থাকে না, সুতরাং বাক্যে নকল পদের অত্যন্ত 

আবহ্যকতা নাই ইহাই প্রকট বিবেচনা-সঙ্গত। এই মীমাংসাপুর্ব্বক 
পদ্দাদির অসন্ভাব এবং বাক্যশ্ফোটই অতিনিকর্ষ। ইহাই প্রদর্শন 
করিলেন যে বাক্যস্ফৌটই সর্ধসন্মত অতিনিশ্চিত সারস্থিরসিদ্ধা- 
ঝ্তিত ব্যবস্থা, ইহ! হরিদাঁসের কাঁরিকাতে উক্ত ॥ প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত 

পক্ষে বাক্যক্ফৌটই যুক্তিপিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদদিত হইল ॥ ইহাতে 

প্রন্কাভপক্ষে শব্দের নিত্যতায় গানক্ীর্ভনাদির নিত্যত্ব-সিদ্ধির পথ 

 পরিস্কৃত হইবার উপক্রম হইল ॥ এ পক্ষে সাহিত্যদর্ণ, কাব্যপ্রকাশ 
৪ জসগন্ধাধর.. প্রভৃতি অলঙ্কারশান্ত্রের পাঠাবস্থায় লাহিত্যদর্পণের 
১প্রথম পবিচ্ছেদেরই-অধায়নে জানা গেল যে, “এক: শব; ুপ্রবুক্তঃ 
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সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে গোকে চ কামধুগ্ভবতি” “ইত্যাদি ব্দবাক্যে- 
ভ্যশ্চ স্ুপ্রতীতৈব*। সারবান্. এবং রসপুর্ণভাবে পরিষ্কারপ্রয়োগ 
করা, এবং তাদৃশভাঁবে সারবান্ বলিয়া সয্যক্প্রকীরে অবগত, একটি 
শব্দই মর্ত্যলোকে এবং অনরলোকে যথেষ্টফলপ্রদ হয়। ইত্যাদি, 
বেদের প্রমাণ বচনে শব্দদ্ারাই ধর, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ, 
এই চতুর্বর্গের লাভ স্ুসিদ্ধ হইতে পাঁরে, ইহ! অতি স্থপ্রসিদ্ধ ও 
বেদ-বচন-প্রমাণীকৃত আছে, জানা গেল। কোন শব্দ, কি বিধায় 

প্রয়োগ করিলে তাদৃশ মহৎ ফল সহজে পাঁওয়া যায়, তাহার বিধান 

ও অনুষ্ঠান জানিতে উৎকন্ঠিত হইরা রহিলাম, অথচ এদিগে 
বথাক্রমে স্তায় ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রীক় গ্রন্থ অধ্যয়নে জান! 

গেল বে, স্তায় ও. বৈশেষিক দর্শনে চারিটি অনুভূতি প্রমাঁণ আছে, 

তন্মধ্যে চতুর্থ শান্দ অনুভূতি প্রমাণদ্বারা নিঃশ্রেয়স পাঁওয়। যায়, ইহা 
সিদ্ধান্তিতরূপে অবগত হওয়। গেল। ক্রমান্বয়ে_ সর্ব্বদর্শনশিরোমণি- 

ভূত-বেদান্তদর্শনের অধ্যয়নে ছয়টি প্রমাণ আছে বিদ্দিত হওয়া গেল, 
তন্মধ্যে চতুর্থ শব্দ-প্রমাণ। উহার অনুসন্ধান ও পর্যযালোচনাদিঘারা 

বেদান্ত-পরিভাষ৷ ও বেদান্ত-শিখামণি প্রভৃতি গ্রন্থে চতুর্থ প্রমাণ 
আগমই সর্বসম্মত প্রমাণরূপে পরিগণিত ইস্থা স্থির হইল ॥ 

অথ আগম শব্দার্থ বিবরণম্ যথা,সকল গমনার্থধাতুর জ্ঞানা্থ প্রতি- 
পাঁদন প্রযুক্ত জ্ঞানঅর্থবাচক আ+গম ধাতুর ভাববাচ্যে ঘঞ্প্রত্যয়ে 
নিষ্পন্ন, আগম-শব। তাহার অথ শব্জন্ত জ্ঞান। করণবাচ্যে ঘঞ্জ 
প্রত্যয়েও এই শব্ধ সিদ্ধ হয়। মনু কহিয়াছেন যে,প্রত্যক্ষ অন্মান এবং 
বিবিধাগম শাস্ত্র, অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্সা, ও করণাপাটৰ,. এই 

চতুষ্টয়দৌষরহিত-বাঁক্যজন্ত বোধ বা উপদেশ যাহ! হইতে পাওয়া 
যায়, উহাকে আগম বলা যায় ॥ যথা প্প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শান্তর 

বিবিধাগমম্্। এক়ং নুবিদিতং কাণ্ধ্যং ধ্শুদ্ধিমভীঞ্গন1” ॥ ইতি। 
বিবিধানাং ধন্মাণাযাগমো বম্মাৎ বিবিধাগমম্॥ শাববোধসাধম 

যে শব্বরূপ, তঘ্বিষক্নক প্রমাঁণ, যথা--এতিহ্ামন্ুমানঞ্চ প্রত্যক্ষমপি' 
চাগমম্। যেতু সম্যক পৰীক্ষ্যস্তে কুতস্তেযামবুদ্ধিভা” ॥ ইদ্ি 

জীরামায়ণে॥ “আগতঃ শিববক্ডেভ্যো গতশ্চ খ্রিরিজাননে 1 অস্্রশ্ড 
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হাগয়াভোঁজে তল্মাদাগম.উচ্যতে” ॥ . ইতি যামলোক্তেঃ ॥ “সিদ্ধং সিট্ধঃ 
প্রমাণৈস্ত হিতং-চাত্র পরত্র বা।' আগ্বমহং শাস্তরমাপ্তানামাণ্তান্ততবা্থ 
বেদিনঃ £ ইতি ॥ প্শৃণ্তাং জায়তে ভক্কিত্ততো গুরুমুপাসতে ( 
স চ বিস্কাগমান্ বক্তি বিস্যাযুক্ স্বাশ্রিতানুপ” ॥ ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ॥ 
স চ. ুরুঃ বিগ্ভাসাধনমাগমং বক্তি উপদিশতীতার্থঃ। আঁগম শবে 

বেদে সকলকেও বোধ হয়, যথা--“রক্ষোহাগমলন্ষলন্দেহাঃ প্রয়ো” 

জনলম্চ “আঁগমঃ খন্পি ত্রাহ্গণেন নিফারণে! ধর্মঃ ষড়জো বেদে। হধ্যেয়ঃ 

জ্ঞেয়শ্চেতি” শ্রীফণিভাষ্যে । “আগমঃ প্রয়োজকঃ প্রবর্তকঃ নিত্য 

কর্মতাং ব্যাকরণাধ্যয়নস্ত দর্শয়তি প্রয়োজনশবেন ফলং প্রযোজক- 

শ্চেতি” কৈয়টে 1 “আগমপদেন শ্রুতিরিতি” উদ্যোতঃ | “বহবোইপ্য!- 

গমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ শুদ্ধিহেতবঃ”। ইতি রঘুবংশে॥ মন্ত্রে চ যথ। 
“সর্ধবেদঃ ক্রিক্ামূলং খবিভিরবহুধোদিতঃ। কালো দেশঃ ক্রিয়াকর্তা 

করণং কার্যমাগম: | ত্রব্যং ফলমিদং ব্রহ্ষন্ নবধোক্তোহজয়া হব্রিঃ |” 
গ্ীমত্তাগবতে ১২ স্বন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোক ॥ তত্র কালঃ প্রতরাদিঃ, 

দেশং সমাদিঃ, ক্রিয়াইনুষ্ঠানম্, কর্তী ব্রাহ্মণাদিঃ, কারখং জ্রবাদিঃ, 

কাধ্যৎ যাগাদি, আগমো মন্ত্রাদিঃ, ভ্রব্যং ত্রীহাদি, ফলং ত্বর্গাদি” ইতি 

শ্ীপ্রীধরত্বামি-ব্যাখ্যানে । ইত্যাদি প্রমাণবচনদ্বারা আগম যে একটি 
প্রধান প্রমাণ, তাহা জানা গেল ॥ আগম শব্দের অর্থ বিবরণ। 

সকল. গমনার্ঘক ধাতুর জ্ঞানার্ঘপ্রযুক্ত জ্ঞান অর্থবাচক আ+গমধাতু 
ভাববাচ্যে ঘঞ্ঞশ্রত্যয় দ্বারা আঁগম শব্দ সাধিত হইয়াছে। তাহার 
অর্থ, শব্ধজন্ত -জ্ঞান। করণবাচ্যে ঘঞ প্রতায় করিলেও !এই শব্দ 
সাধিত হয় ॥ ষন্গু কহিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বিবিধ 

আগষশান্ত্র (অর্থাৎ বস্ততে অবস্ত বা অন্যথা বস্তর জ্ঞান, অনবধা নত, 

বিক্ুদ্ধভাঁবে প্রতিপন্ন করাইবার ইচ্ছা, এবং ইন্জ্িয়ের অপটুতাঁ, এই 

দেোষচতুষটয়-রহিতের বাক্য ৰা 'উপদেশ জগ্য বোধ যাহা হইতে 

পাগুয়া যায়,* উহাকে .আগম বলা যায় ॥) ধর্মের সংশোধনাভিলাষি 
ব্যক্তির, অনুমান ও মানাপ্রকার ধর্ম উপদেশপূর্ণ আগমশান্ত্, এই 
তিনটি সর্ব প্রথমে জানিরা রাখা উচিত। প্রতি, প্রত্যক্ষ, অন্থমান, 
এবং ্বাগম, যাহারা সর্ধবিধায় পরীক্ষা করিয়া খাঁকেন, তাহাঁদিগের 
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অল্প বুদ্ধিতার 'কুভোভাব হয়। ইহা! রীনবামায়ণে উক্ত আঁচে 
শ্রীযামলে উক্তি ক্সাছে যে,” প্রীমৎপঞ্চাননের পঞ্চবদন হইতে আঁগত, 
এবং শ্রীথিরিনন্দিনীর -প্রমুখদ্বারা অবগত, এবং হৎপন্মে সঙ্গত হওয়া 
প্রযুক্ত আঁগম এই সংঙ্ঞাটি সার্থক-প্রয়ৌগ হইক্সীছে। বথাঁডৃত যধার্থ- 
বস্তর বিজ্ঞাতাদ্দিগকে আপ্ত কহা বায়, সেই আগ্তদিগের আদেশ-বাক্যই 
আগম। ইহা সিদ্বগণের প্রমাণিত, উহ! ইহলোঁকে এবং পরলোকের 

হিতকর উপদদেশাদিতে পূর্ণ, এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্গা ও করথা- 
পাটব এই দোষচতুষ্টক্নরহিত আপ্তদ্বিগের উপযুক্ত ॥ ণহে নরপাঁল! 
আগমশান্ত্রের শ্রবণে ভক্তির প্রাছুর্ভাব হইলে সমুৎপন্ন-তক্তি ব্যক্তি 

গুরুর নিকটে শরণাগত হয়, তখন শরণাগতবৎসল বিদ্ভা-যোগী 

এ গুরু তথাবিধ শিষ্কে আগমবিহিত তত্ববিগ্ভার উপদেশ 

করেন”। ইহা শ্রীদেবীপুরাঁণে উক্ত ॥৮ রাঁক্ষদসংহারকারী জাগমে 

উপজাত্-সন্দেহ খধিগণই প্রয়োজন ॥ অহৈতুক-ধর্ম-জিজ্ঞান্স-্রাক্ষণ- 
দিগের পক্ষে ষড়ক্জবেদস্বরূপ আগম অধ্যরন করিয়া অহৈতুকধন্ম 
অবগত হওয়া অবস্ত কর্তব্য”। ইহা! শ্রীফণিভাবিত মহাভাষ্যে উক্ত | 
কৈয়টেও উক্তি আছে যে ”"আগম অহৈতুক-ধর্জ্ঞানের প্রয়োজক 
এবং নিত্যকন্মের প্রবর্তক হয়। প্রয়োজনশব্দে ব্যাকরণ অধ্যয়নের 

ফল, তাহারও প্রয়োজক আগমই বটে* ॥ আগম-শব্দের অর্থ শ্রুতি*। 

ইহা উদ্ভোতে প্রতিপাদিত আছে॥। *“সর্বথা শুদ্ধির হেতৃভূত 

পথ আগমদ্বারা বিভিন্ন হইয়া বন্ধ হুইয়াছে।” ইহা! রঘুবংশে বর্ণিত। 
আঁগম শবে মন্ত্রকেও বুঝায়, যথা- ভ্রীমভাগবতে ১২ ক্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে 

২৮ শ্লোক--"সকল ক্রিয়ার মূল যে বেদ, উহ খষিরা বহু প্রকারে 

বিভিন্ন করিয়! বলিয়াছেন। “হে ত্রঙ্গন্! প্রাতঃকাল প্রভৃতি ক্রিয়ো- 

চিত “কাল,* উক্ত কার্যোপযোগি সমআদি “প্রদেশ”, অন্থুষ্ঠান (ক্রিয়া! ) 

্রাহ্ষণাদি “কর্তা, ক্রক্ক্রবাদি যজ্ঞসাধনযন্ত্র “করণ”, যক্াদি “কর্ন, 

“আগম? অর্থাৎ মন্ত্র আদি, ধান্তাদি “দ্রব্য”, এবং হ্র্গাদি “ফল”, এই 

নয় প্রকার, জন্মরহিতা শ্বাভাবিকী ন্রিজশক্তি অজ সহকারে শ্রীহরির 

উদয় হয়” ইহা ভরীভ্ীধরম্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিঙ্সাছেন ৷ এই সমন্ত 



৮ হত এ 

শাস্ত্রীয় প্রমাণ বঁচনৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, আগম একটি. 
প্রধান প্রমাণ, উহাতে সার কোনও সন্দেস্থ নাই. ॥ 
খ আগমের যাতা বা আক্মামের প্রশ্থতি, গাক্ত্রী। গায়ত্রীই 

সঞ্ল বেদের মূল, সকল ছন্দের প্রপানতমা 7; উপাসক, জাপক ও 
গায়কদিগের মনঃশাত্তিকার্িণী, ত্রাণকর্রী, সর্বষ্গলময়ী, হুধ্যমগুলের 
অধিষ্ঠাত্রী, ত্রিকালে ত্রিকালরূপধারিণী, ও গান গীত বা সঙ্গীতের 
ব্বাগর্ূপিণী ॥ গায়ত্রীশব্দের অর্থ বিবরণ। তাগুবব্রাঙ্মণ এবং উহার 
ভাষ্যে ব্যাখ্যান অনুসারে গানকারিকে ত্রাণ করে এই অর্থে গাক়্ 

--ত্র1+ক প্রত্যয়দারা গায়ত্রীশব্বসাধিত হইল । গাঁন করা যার 
যন্বার! গৈ+ঘএঞ যণ্ নিপাতনে হুস্ব গল্প প্রাণ, তাহাকে ত্রাণ করে 
ত্ৰৈ+ ক, এইনধপেও গায়ত্রী শব্দ সাধিত হইয়া থাকে । ফড়ক্ষর পাদক 
ছন্দোভেদ ইত্যাদি উক্তির পর গায়ত্রী একটি বৈদিক ছন্দ! বিশেষ, 
তাহা ২৪ চতুর্বিংশতি অক্ষরাঁত্মক-মন্্শ্বরূপ। উহার দেবতা অগ্নি, 
ও সমুদয় ছন্দের প্রধান,গায়ত্রী-ছন্দঃ, তত্প্রয়োক্তগয়ত্রাণকারিত নিব- 

দ্ধন গায়ত্রী নাম হুইয়াছে। ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই বর্ণত্রয় 
গারত্রী-সংস্কার দ্বার! পুনর্জন্ম গ্রাপ্ত হয়, অত্তএব তদবধি তাহার! 
দ্বিজ ব! দ্বিজল্মা-পদ-বাচ্য হর। এই গায়ত্রী প্রথমপাদ ভূভূবিংস্বং, 
এই ভ্রিলোকে যে ব্যক্তি গাঁয়ত্রীর উপাসনা করে সে ত্রিলো- 
কাস্তর্গত যাবতীয় পদার্থকে জয় করিতে পারে। খ্গ, যজুঃ ও সাম 
গায়ত্রীর দ্বিতীয়পাদ্, গায়ত্রীর উপাদকব্যক্তি ্ বেদত্রর নামক 
ত্ৈবিষ্ভ-ফলক্ষে জয় করিতে পারে। প্রাণ অপান এবং ব্যান এই 
তিনটি গাক়্ত্রীর তৃতীয়পাদ্ব, স্থৃতরাং গামত্রীর উপাসকব্যক্তি প্রাণি- 
মাত্রকে জয় করিতে. পারে । . এবং উহার চতুর্থপাদ দর্শন ( হুর্ধ্য 
মগলাদি, উগর্ধপন্ি সমস্তলোক ) গায়ত্রীর উপাসক ব্যক্তি হুর্ধ্যের 

তুল্য ভাগ্য যশঃ ও কীত্তিতবারা সকল লোঁক উজ্জ্বলিত করিতে সমর্থ 
হয়॥ এই. গায়ত্রী জগতের প্রাণন্বরূপ॥ অতএব তাহাতেই জগত্, 
সমস্তদেবতা ও সকলবেদ প্রতিষ্ঠিত ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদ গায়- 

ত্রীয় অন্যবিধ নির্বচনাঁদি বুতর বিবৃত আছে ।: সর্ধাত্মিকা গায়ত্রী 
জাগরণ সকলের সাররপা, এই গাসত্রীকে ত্রাঙ্গপেরা দ্বিজাতিগণের 
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প্রহৃতি ও কুশলার্২বোধে নিক্কত সেবা! করিয়া থাঁকেন। এবং চুর্সিং- 
শতি অক্ষরাত্িকা গায়ত্রীর প্রতি অক্ষরই ভাবনা করিয়া থাকেন। 
ব্রাহ্মণসর্ধস্ব এবং শ্রীবিষ্ঃধন্ধোত্বরে  গায়ত্রীবিষয়ক ' বিশেষবিবরণে 

বিবৃত, এই -যে, কর্দেক্ছিয় ৫, জ্ঞানেক্ত্রিয় ৫, জ্ঞানেক্ট্িয়ের বিষয়্- 

শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ৫, পঞ্চতৃত-আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, 
ও পৃথিবী ৫, মন ১, বুদ্ধি ২ আত্মা ৩, অব্যক্ত ৪, ও উত্তম (সর্বত্র 

গামী পুরুষ) ৫, এই মিলিত সপ্রণবা ২৫ পঞ্চবিংশতি অক্ষরাত্মিক! 
গারত্রী জপ কর্িবেক ॥ যোগিযীজ্ঞবল্ক্য, গায়ত্রীর প্রতি অক্ষব্রে 
দেবতাঁধিশেষের অধিষ্ঠানভেদে তত্তদক্ষরকে দেবতার স্বরূপ বলিয়! 

বর্ণন করিয়াছেন, যথা--তৎ অগ্থি, “স* বায়ু, “বি” হুর্ধ্য, তুই, 

বিছ্যুৎ, “ব+ যম, “রে? বরুণ, “ণ্* বৃহস্পতি, “মত পর্জন্য, “ভ” ইন্দ্র, 

“গত গন্ধরর্ব, “দে” পুষা, “ক মিত্রাবরূণ, “মত” ত্তবষ্টা, “ধী” বাধু, “ম? 

মরুৎ “হি সোম, “ধি” অঙ্গির1, “য়ঠ বিশ্বদেব, “যত অশ্িনীকুমার, 

নঃ প্রজাপতি, প্র সর্বদেবময়। “চো? কুত্রষ “দ” ভ্রহ্ধা, “সাথ 
বিষুঃ। ইহাদিগকে জপকালে সম্যক্ স্মরণ করিলে তাহাদিগের সহ 
সমানন্ধপে সংযুক্ত হইতে পারা! যায় ॥ শ্রীস্কন্দপুরাণীয়কাশীখণ্ডে বর্ণিত 

, মতে, যাবতীয় শান্ত্ের সারভূতা, বেদমাঁত! গায়ত্রী, এবং সবিতার 
সহিত পরস্পর বাচ্যবাঁচক সম্বন্ধ, অর্থাৎ গায়ত্রীদ্বারা সবিতারই প্রতীতি 
হয় ॥ গাক্মত্রীকে প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ বলিয়া, ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক- 

মন্থ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ শ্রীব্যাসদ্েবের নির্দেশে প্র বেদমাতা সর্ধ- 

শাস্ত্রসারভূতা, তিনি পূর্বাহে গাক্ত্রী, মধ্যাতে সাধিত্রী, এবং সায়ান্ছে 
সরস্বতী নামে অভিহিতা। হয়েন। গানকারকব্যক্তির ত্রাণ করেন 

বলির! সকল শান্ত্রেই নিদ্দিষ্ট, তদনুসারে উহা গারত্রী নামে অভিহিত ॥ 
গারত্রীত জপ করিলে জংখ্যাভেদে ফাষনামাত্রেরই সিদ্ধি হয়, এবং 
কামনারহিত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীবিষ্ণর পরম পদের সম্যক্রূপে প্রাপ্চি 
হয়। শ্রীঅগ্লিপুরাণে এবং শ্রীপদ্মপুরাপাদিতে ইহার বনহৃতর বিবরণ 
আছে ॥ এই সর্ববেদ-সাঁরভূত' ঠার্নিনগাররন নিগার 
সর্ববারাধ্যা এবং লর্বগীতো ভ্রম] | 

আন্িক তত্বে উদ্দৃত শ্রীব্যাসবটনহ্. “গায়ত্রী নাম পূর্ববাছে সাবিত্রী 
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'অধ্যসে দিলে । . লরদ্বভী চ সায়া সৈৰ সন্ধ্য! ত্িযু স্বৃতা । শ্রুতি 
গ্রহারবোতাচ্চ পাতক্ছুপপাতকাৎ। গান্বত্রী প্রোচ্যতে তন্মাৎ গারস্তং 
তরাক্সতে যতঃ। সবিক্বৃ-গ্োোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ভিত।। জগন্ডল্চ 

স্ববিত্রীত্বাৎ .রাগৃপত্বাৎ সরন্যতী”, তত্তিরী় ত্রাঙ্মণং স্উদ্যত্তমন্তং যাস্তং 
'আধিত্য মভিধ্যায়ন্, কুর্ববন্ ব্রন্ধণে| বিষ্বান্ সকলং ভত্রমস্্তে। অসা- 

স্বাদিত্যে। ত্রক্মা। ইতি ব্রদ্ৈব সন্ ব্রহ্মাভ্যেতি য এবং বেদে*-ত্যয়মর্থঃ। 
বক্ষ্যমাথপ্রকারেণ প্রাণায়ামাদিকং কুর্ধন যথোক্তনামনূপোপেতং 

সন্ধ্যাশব্স্ত. বাচ্যমাদ্দিত্যং ব্রদ্মেতি ধ্যায়ন্ এহিকমামুত্রিকঞ্চ সকলং ভদ্র- 

মল্লুতে। য এবসুক্ত-ধ্যানেন শুদ্ধাস্তঃকরণে! ব্রহ্ম সাক্ষঞ্জ, কুরুতে, স 
*পুর্বমপি ব্রন্ষৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরকীবিত্বং প্রীপ্তে। বথোক্তজ্ঞানে- 
নাজ্ঞানোপশমে ব্রদ্ষৈব প্রার্ধোতি” ইতি, শ্রীপরাশরসংহিতাভাঁষ্যে 

মাঁধবাচার্ধ্যঃ। অতএব শ্রীব্যাসঃ (অভিন্নাং প্রতিপঞ্ধেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণ! 
সহ। সে! হহমন্ীত্যুপাসীত বিধিন। যেন কেনচিৎ” ইত্যাদি ॥ গায়- 
্রর্থমাহ যোগিযাঁজ্ঞবন্ক্যঃ। “দেবস্ত সবিতুর্বর্জে৷ ভর্গমস্তর্গতং বিভূম্। 
ব্রহ্মবাদিন এবাহুরবরেণ্যঞ্চাস্ত ধীমহি । চিত্তয়ামেো বয়ং ভর্গো ধিয়ে। যো 

নঃ প্রচোদক্বাৎ। ধন্মার্থকামমোক্ষেতু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুঅঃ পুনঃ বুদ্ধে- 

শ্চোদস্লিতা. যস্ত চিদাত্মা! পুরুষে বিরাট । বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার- 
ভীরুভিঃ। আঘিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভঙ্গীখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ । জন্মমৃত্যু- 
বিনাশার ছুঃখন্ত ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষ যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ কু্য্য- 
মগুলে। মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব হি॥” তেন গাক্রত্র্যাঃ 

ক্ময়মর্থঃ।. দেবস্য সবিতুর্ভর্থরূপাস্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বন্ণীয়ং জন্ম-মৃত্যু 
ভীক্ুভিঃ ভদ্বিনাশায় উপাসনীয়্ং ধীমহি, প্রাশুক্তেন সোহহমন্ীত্যনেন 

চিন্তয়ামঃ।. যো ভর্গঃ সর্বান্তর্যামীশ্বরো! নোৎন্মাকং সর্বেষাং সংসারিণাং 

ধিয়ে! -বৃদ্ীঃ প্রচোদম়াৎ ধর্ধার্থকামমোক্ষেফু প্রেরয়তি ॥৮ শ্রীঅগ্নি 

পুরাণে .. ্ রীগায়ত্রীতন্ত্রে .চ. ভীসদাশিবব্রহ্ষসম্বাদে : শগারত্রীস্তবরাজে 

হবরূপ-কব্চ-রথন-প্রসঙ্গে চ। . শ্রীসদাশিব উবাচ। ও, নারাণন্বরূপেণ 

নায়ারপন্বক্কপিণি।, 'নারারণাৎ স্বয়স্ুতে প্রসন্না, ভব নুন্দরি। তেজঃ" 

্ন্পপে পরমে পরমারন্দরূপিনি। ছ্বিজাভীনাং জাতিরূপে প্রসযনা ভষ 
কন্দরি ॥ নিত্য লিত্যস্বসপে চ.নিভ্যানবঁন্বকূপিণি। সর্বমঙ্গলন্ধপা খ্বং 
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প্রসন্ন! তব শুনানি । কাক্েন দন! খাচা বং পাঁপৎ ছুকাতে ছি; 

ক্যততৎস্মরণ-মাজেণ ভশ্মীভূতং তবিক্যতি ॥ ইত্যুঞ্তো জগভাং ধা! 
ভত্র তচ্ছৌ চ সংসদ্দি। লাবনী ব্রক্ষণা নার্ধং হিষ্চলোকং জগাম স”। 
ইতি॥ "মুলাধারে চধা লিত্যা কুণ্ডপী তত্বরপিণী। প্গ্মোভিহক্া 
পরম! বিষতন্ত-স্ববন্দপিনী ॥? বিহ্যৎ-পুঞ্জ-প্রভীকাশা কুণ্ডুলাকতি-পিী। 

পরম্রক্ষ-গৃহিণী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী । শিবন্ত লর্তকী নিত্য পর্ব ক্ষ- 
প্রপুজিতা ॥ ত্রাক্মণচ্ৈব গায়ত্রী সঙ্চিদানন্দন্দপিণী ॥ ইত্যাদি চ1” 

শ্ার্তভট্রাচার্যয-শ্রীরঘুনন্দন-প্রচান্িত আই্রিফতত্তে উদ্ধৃত শ্রীধ্যাস 
বচলে বর্ণিক্নাছে, “সেই গাঙ্গত্রী, পুর্বাছে গায়ত্রী, মধ্যাহ্ছে সাবিত্রী, 
এবং সার্পাহ্রে সরন্যতী, এইমত ক্রিসন্ধ্যাক্স, কাঁলবিশেষভেদে সংজ্ঞায় 
অভিহিত হয়। ছুশ্্রতিগ্রহ, অন্ন-নদোষ, পাতক, এবং উপপাতক 

হইতে, গান-কারি ব্যক্তিকে ত্রাণ করে বিধার, উহা গাম্সত্রী নাছে 
কথিতা হয় । সবিতার দীপ্তি-কারণী-ভূত। বিধায়, সাবিত্রী নামে পক্মি- 

কীর্তিতা, এবং জগতের প্রশ্থতি ঘলিম্মাও সাবিত্রী, এবং থাক্য- 

কূপিনী বিধায় লরন্বতী, সংজ্ঞা হয়। তৈত্তিরীয়ত্রাক্ষণে বর্রিতমতে 

আছে-_"উদয়াচলে আরোহণ-কারী এবং অন্তাঁচলে গমন'শীল আদি- 
ত্যকে, ত্রন্ষের অভিন্ন-তেজঃ-স্বরূপ-রূপে ধ্যান-কারি বিদ্বান্ ব্যক্তি, 
সকল মর্জজই উপভোগ করিতে পারে। এর আদিত্যই ব্রক্ধ, যে 
সাধক এই প্রক্ষার জ্ঞাত আছেন, তিনি অন্ষশ্বরূপ হইয়া ক্ষ 

প্রান্ত হয়েন।  নিম্-লিখিত-পদ্ধতি অনুসান্ে, যথাবিধি প্রাণায়াম 

প্রভৃতির অনুষ্ঠান-সহকানে ঘখোক্ত-নাম-রূপ-বুক্ত সন্ধ্যাশব্ের অর্থন্ব্ূপ 
আদিভ্যকে ত্ক্ধরূপে ধ্যান করিলে ত্রহিক এবং পারজিক পরর্ধ্ব- 

প্রকার কুশলের উপভোগ করিতে পায়” গপত্বাশরসংহিতার ভান্বে 
শমাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্র অস্তহকরণে বক্ধ- 

সাক্ষাৎ করিতে পারে, সে পূর্বেও ব্রক্মভাবাপর হইক্সা প্রজ্ঞা ঘোগ- 
বশতঃ, দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ, যথোক্ত তত্বজান-লাভ-নিষন্ধন 
অভ্ঞানের পরিহার হইলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্ম লাভ হয়” ॥ এই প্রসঙ্গে 
ভ্রীব্যাসন্দেবও বলিয়াছেন ধে--প্গাক়ত্রীকে অক্ষে্ লহিত অভিন্ন 
অর্থাৎ বরদ্ব-শ্বক্ূপ যোধ করিবেক, এবং আপনাকেও স্কবাহার স্বরূপ 

| ' *৭ 
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আসি করিয্কাদ্যে কোনিশুা বিধি ধারা উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি 1 

যে--সবিতৃদেবের খস্কর্ঘত বিভু-বরদ্ষস্বরূপ যে, বর়গীয়ু অর্থাৎ প্রার্থনা" 

পৃরলক্ষম-তেজ, আঁষয়া যাহাকে ধ্যান করি, বৃদ্ধিমাত্রের প্রেরিত! 
ওঁ ধরণীক্স এভর্গ-নামক চিদাত্মা পুক্রষ বিরাট) সেই সর্ধাস্তর্য্যাী 
ঈশ্বর, ধর্শ, অর্থ, কাম, ও মোঁক্ষ-নামক চতুর্কিধ পুরুযার্থ বিষয়ে 
বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনঃ 'পুনও প্রেরণ! করিয়া থাকেন। জন্ম-সংসার-ভীরু 

হওয়াভে, এ জন্মসংস্ার-বন্ধন-মোচনের অভিলাষে, এবং আধ্যাত্মিক 
আধিত্ৌতিক ও আবিদৈবিক এই ছুহখত্িতয়-সন্বদ্ধ জন্ম ও মৃত্যুর 
বিনাশের বাসনায় শুরধ্যমগ্লের অন্তর্গত বরেশ্য ও বন্ণীয় ভর্গ 

( অর্থাৎ আদিত্যাস্তর্গত ব্রন্গস্বরূপ যে তেজ ) তাহাঁকেই ধ্যান করিতে 
হয় ্রীঅখিপুরাণে এবং, ভ্রীগায়ত্রীতঙ্জ্ধত প্রীসদাশিব-বরহ্ধ- 
সঙ্গাদে জ্রীগীক্বত্রীসম্পকীয়, ঝুবরাজের, শ্বরূপের, এবং কবচের, কথন 

প্রসঙ্গে বন্িত' আছে, যাহা জসদাশিবের উক্কিতে বিবৃত যে, 

নারায়ণের শ্বীক্ষরূপহেতুক হে নারায়ণস্বরূপিণি, নারায়ণ হইতেই 
নারায়ণরূপে ম্বয়মুৎপন়্ে, সুন্দরি ! অর্থাৎ সর্ববিধায় স্কল-মলের 

শিশ্দলকান্ষিণি! প্রসরা হও। হে তেজঃ-ম্বরূপে, পরমে, পরমা- 
সনারপিণিত দ্বিজন্মাদিগের জাতিম্বরূপে, সুন্দরি ! প্রসন্ন হও। 

হে নিত্য, নিত্যন্বকূপে;. নিত্যাননন্বরূপিণি, সুন্দরি ! তুমি সর্ধ 

মজলম্বপূপিপি, শ্রীপযনা হও । ' ছিজাতিদিগের শরীরের কিবা! মনের 

অথবা বাক্যের দ্বারা যে পাঁপসমূহের সমাচরণ হয়, প্র গায়জ্রীর 
শ্মরণমাত্রেই ততাধৎ পাপ-সমুদয়ই তশ্মীভৃত হইয়া! যায়। শ্রীসদাশিৰ 
এরই সকল 'বলিলে' জগতের বিধাতা স্তব কত্ষিয়া! সেই সভায় অব- 
স্টিতি করিলেন, এবং পেই সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত বিষ্ুলোকে 
গমন করিলেন ॥. ইহা প্রথং মূলাধার সকলে বিনি লিত্য বিক্কাজ- 
মানা কুণুলী -তবরূপিলী, সুগম হইতে অতি স্ুগ্মা, পরমা, 'পক্ম- 
সশালতন্ত-স্ববরপিলী, ' সৌদামিনীরসমূহেকর সদৃশ প্রকাশশীলা, 'কুশুল- 

ুল্যাকার-রূপবাঙ্গিণী,: পরমব্রঙ্গনিলরিনী, পঞ্চীশদ্ বর্ণ-রূপিখী, 
িত্য। শিকবর নর্তকী, 'পরমরগ-প্রেপুজিতা, এবং নিত্যন্ঞান “ও 
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নিত্যাননান্বরূপিবী, তিনিই: শ্রাঙ্ষণের 'গায়ী। - ইত্যাদি. বশ্শিতি 

আছে ॥. ধ গায়ত্রীর প্রতি 'অক্ষরেরও ভীপারমহংসীমংহিত। ভীদন্তা- 
গবতে উক্ত - সমুদক্ব-তদ্ষ সহ, বেবত--আি -সমত্ত যাহ! সুবিস্তৃত- 

ভাবে উক্ত হইয়াছে, ভাহাতেও “যত সন্ীর্তলপ্রাতৈর্যজত্তি হি 
দুমেধসঃ৮। ইত্যাদি। সঙ্কীর্তনক্বপ-যজই, প্রধান সাধন, এই সর্ধ- 
সাঁর প্রমাণ-বচনে নির্বাচিত, :আগম-সমবেত-শব্ব-বিশেষের সম্যক 
গানেই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এই সিদ্ধাস্ত জানির়া, পরিণাম. ফল 
পাইবার বাসনা! বাঁট়িলঃ তৎকাঁলে, বিবিধ-পুরাবৃত্ত-ধর্দনীতি-ইতি- 
হাঁস আখাষ্ঈনে পুর্ণ পুরাপাদি পাঠ করিতে ওযুত্ত হই! ক্রমে ক্রমে 
২১ একবিংশতিটাক সঙ্গ-হ-পুর্ববক ব্যাখ্যান বিবৃদ্তিসহ শ্রীমন্তগ- 
বদগীতা অধ্যকসনে প্রাক সাধারখ্যে প্রচারিত ও পরিজ্ঞাত্ত ' সপ্ত- 
গ্লোকীগীতার প্রথমঙ্লোকে পগুমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামক্থু- 
স্মরন্।  যঃ প্রযাতি ত্যকজন্ দেহং দস যাতি পরমাং গতিম্॥” “৩, 

এই এক, অক্ষর, নাম-ত্রক্গ, কীর্তনসহযোগে শ্রীভগবান্কে অন্- 
মরণ করিলে প্রাক্কতদেহত্যাগপূর্বাক পরম! গতি পাওয় হায় ॥ 

এই সর্ববাদিসম্মত এবং গ্রীশঙ্করাচার্ধ্যপ্রভৃতির সুব্যাখ্যান দ্বারা 

লমীমাংসিভত তাৎপর্যযার্থ পত্রিজ্ঞাভ ক্ওয়ায়; অপেক্ষাকৃত সবিশেষ 

আশ্বস্ত হওতঃ সৌভাগ্যক্রমে ভ্রীমৎপারমহংসী-সংহিতা শ্রীমক্তাগবত- 
মহাপুরাণপর্যযখলোচনায় ও সর্বথা প্রগাঢ় অন্ুণীলনে. ই পরমহংস- 

সংহিতাকে -সর্ধবেদাস্তের সার ও বেদার্থপরিবুংহিত এবং আমায়” 

মাতাঁগাক্বত্রীর ভাস্স্বরূপ ৰ্লিয়া ম্বরপলক্ষণ নির্দেশ বচন 

শ্নোকের অধ্যকননে পরমকৌতুহলাক্কাস্ত হইয়া ক্রমাহয়ে সবালোচনায় 
জালিলাম যে, ও গ্রন্থে পারমহংহ্য অখিল .পরমজ্ঞান গীত হ্ইক্বযছে। 

বড়ই . অতুত ও চমৎকারবশতঃ: তত্বাস্সক্িৎসায় : তনবীস্ব . টাকা ও 

ব্যাখ্যা ভাষ্য আরি পর্যালোচনা ; করিয়া! ফেখিতে. আত্যত্ত “তস্য 
হইল ॥ ক্রমে ক্রমে বিবিধ হভানুভবদিগের, শুণীত ১৭ পক্ষে 
বিংশতিথাঁনি বব্যাখ্যান-বিবৃতি' ” পর্যতলোচ্নাস্সহকারে: পর্ধযনেক্ষগ 

করাতে জানিতে পাঙ্গিলাষ। : হে" শ্রীনস্তাগবত . পাধহংসীসংহিতা, 

্রন্থখানি সকল বেদাস্তেরই সার ও বেদমাতা- গতর প্রকৃত 
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ভাদ্য-স্বরপা | ইহাকে” আর. কিছুই সংশয় পাই ( যেহেতু উহা 
মূলীতৃত-চদুযোকী উ্ভাগবতের শ্রথমঙ্পোক যে প্কানহ্ পর 
ওহস্ মে ববিজ্ানসমঙ্গিতম্। সরহন্তং তদঙঞ্চ: গৃহাখ  গদিতস্ 
ময়! &* ভ্ীতগকানেক্স উক্তিতে বিজ্ঞান-নমন্বিত-পরম হু আমা 
সনবর্থী় জান, যাহা আমি বলিয়া দিতেছি, এ পরম, হুতরাং 
গোপনীয় । সেই জ্ঞান বিজ্ঞান-সমহ্থিত, বহন্ত-সহিত ও তাহার অঙ্গ 
সহিত আমার কষখ্তানুসারে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কর,” ইহা এবং 
“জীমতাগবতঙ্ পুরাখ মমলং বটৈষ্ণবানাদ্ প্রিয়, যশ্িন্ পারম- 
হহল্যমেতদখিলং জানম্ পরং শীয়তে। যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্কি-সহিতং 

ইনক্ষম্ম্যমাবিক্কতং হচ্ছন্বন্ ক্ুপঠন্'বিচারণপয়ে। ভক্ত্যা বিষুচ্যেরয়ঃ ॥” 
অতএবোক্তম্। নিগষকল্পতরোর্ীলিতম্ ফলং শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতস্ 
পিব্ন-ভাগবতং রসমালয়ম্ মুছরহো। রসিক ভুবি ভাবুকাঃ॥ 'অত- 
এযোক্িং দেবৈঃ পঞ্চমন্থন্ধে। ন যত্র বৈকু্ঠকখা-সুখাপগা, ন সাধবে! 
ছাগবতান্তদাশ্ররাঃ | ন বত্র হন্তেশ-মখা! মছহোতৎসবাঃ ০০৪০৭ 

নম নৈসসেব্যতাম্।॥ ইভ্যা্দি & 
পবিত্র এই শ্রীমত্তাগবতপুরাঁণ বৈষণবদিগের ভ্রিক়, যাহাতে পরম- 

হংসগপের প্ুগম্য নির্ল, অদ্বিতীয় জ্ঞান, বিরাজিত এবং জ্ঞান, 
বৈরাগ্য, ভক্তির সহিত নিখিশ্ব কর্পের নিবৃত্তির আবিফার বিবৃত 
আছে ॥ ভক্ষিসহকাক্ে ইছাঁ শ্রবণ ব.পাঠ কিংব। বিচার করিলে নর- 
গ্গারেই সবিশেষ মুক্কি লাভ করে ॥ অতএব ১ স্কন্গে ১ অধ্যায়ে ৩ 

শোকে, ছে রসিক ভাথুকগণ ! 'অহো। ! নিগমকলতরুর অমৃতরসময়ফল, 
ভকসুখ হইতে” গলিত হ্ইক্সা ভূতলে পতিত রহিঙ্কাছে, আপনার! 
মোক্ফাল পর্ধ্যবও অনুক্ষণ এই ভাগবতফল পাঁন করুন ॥ স্বামী, 
সব্ধর্ড * চক্রবর্তীর লিখিতমতে ব্যাখ্য। যথা, পূর্বক্লোকে সর্বশাস্াপেক্ষা 
ভাগরদশান্রে উৎকর্ষ ও উপানেরত্য প্রদর্শন করিস! সম্প্রতি. সর্বশাস্- 
বে বলিয়া, ফে সকলই.শ্রোতব্য :এবিধায় নহে, সকল.শাস্রের ফলম্বরূপ 
বলিয়া সত্যপাদেরতা-হূহু সর্বাপেক্ষা আরের অহিন্ধও,যে শ্রো্ব্য, 
বাহাই প্রদশিক্তি হইন্ডেছে। সর্বপুরুযার্থের র্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম 
০ম এই তুর্কি সমন্ত পুক্ুযার্থের ' সাধক বলিয়া বেদশান্র 
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সর্ধাধাফিত-ফলন্দাতা বলবৃক্ষদ্বয়প। এই ভাঁগবস্কনাশক শা তাহা 
কলম্বজপ, প্রথমে ভ্ীবৈকুষ্ঠধাদে ছিল, পরে ভ্ীনারদ কর্তৃক বাবার 
নিকট প্রদস্ত হয়। অনস্থয় উদ্ধার আস্থাদ করিধায় জন্তই আমি 
বদীয়পুত্র শ্রীশুকদেবের মুখে নিহিত করি,লোকে কুমধুর বন্ধ, সর্বাপেক্ষা 
প্রিক্ব: পুত্রাহিফেই আন্মাদ করিতে দেয় ।. গ্রস্থপক্ষে প্রথমে তাহাকে 
অভ্যাস করাই। পয়ে তাহার সুখ হইতে ভূলোকে প্রসারিত হর 
অর্থাৎ তাহার সুখে শ্রবণ করিয়া তদীয়-শিষ্য-প্রশিষ্য-পরস্পরাক্রমে 
অথগুরূপেই ভূতলে প্রচারিত জগ, উচ্চস্থান হইভে নিরবলগ্বনে 

হঠাৎ পতিত হ্ইয়! খশ্ডিত হয় নাই। এই ঘটনাগুলি ভাবী হইলেও 
অতীতের ন্যায় উক্ত হইয়াছে। ফারণ এই শাস্ত্রে ভাবিবিষ়্ কথিত 
হইয়াছে। অতএব অমৃতরূপ তরল পদ্দার্থবিশেষদ্বার! সংযুক্ত, লোক্ষে 
শুকপক্ষীর যুখস্পৃষ্ই অত্যস্তাস্বাদিতফল অমৃতের স্যার অতি মধুর বলিগ্না 
প্রসিদ্ধ, যেহেতু শুকপক্ষীরা প্রায়ই হুপক হ্ুমধুর ফলই আশ্বাদন করে। 
শুকদেবও ভাগবতপক্ষে তাহাই অমৃত পরধানন্দরূপ প্রেমরসময় ভাগবত 
শান্্র। শ্রতিতে "“রসো বৈ স রসোহোবার়ং রসং লন্ধা-নন্দী ভয়ভীতি” 

বাক্যে পরমানন্দকে রসব্ঘরূপ বর্ণন করা হইয়াছে । অতএব হে রসিক 
অথচ ভাবুকগণ, যাহারা উৎকৃষ্টকরসের ভাবনায় চতুর, হে শ্রোতৃবর্গ! 
অহ্ো সেই ফল ভূতলে পতিত, এইটি অলভ্য-লাভের উক্তি। অর্থাৎ 
তোমরা! পরমহ্র্ণভ বন্ত প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব বড়ই আহলাদের কথ, 
ইহাকে অনুক্ষণ পান কর। যদি বল, ফল হইতেই রসেরই ব্ঞান 
সম্ভব হয়। রবসাত্মক অক্িপ্রভৃতিযুক্ত ফলের পান কিক়পে সম্ভব হয়? 
এই নিমিত্ত বলিতেছেন, এই ফলে: পরিত্যাজ্য অকর্শ্য অংশ নাই, 
অতএব কেবল রসন্বরূপ বলিয়া পানের যোগ্যকল বলিলে ত্বগাি 

হেক্াংশেরও প্রর্তীতি হয়, এই দিমিত রসশবের প্রন্বোগ করিয়াছেন 
অর্থাৎ রসত্বরপ সময় ইত্যাদি ।: বদি বল বস, তবে রসরূপে কিন্ত 
বন্তর পান সম্ভব হয় না, এই নিমিত্ত ফলশবেও “রসশবের 'সহিত 

এঙ্ার্থবোধক সধানাধিকরণপদরূপৈ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাগবতামৃতপান 
মোক্ষের পরও পরিত্যাজ্য নহে, এই নিষিত্ত বলিগ্গাছেন, লরক্কাল 

পর্ধাস্ত ব্যাঁপিয়া! পান কমন, হর্গাদিস্থখের ভাঁয় মেক্ছিক্কে পরিত্যাজ্য 
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নছে। এই.জর্থ দ্সান্মারামাপ্চমুনয় ইত্যালি গ্লোকের টাকার অনুখাদে 
দেখি বুৰিন্। লইলে?' ভীবদীবগোস্া্দী পা্দের মতে পুর্বর্সোক্ষে 
তরিকা বিষন্কক জেদ প্রদর্শনপূর্ববক সম্প্রতি দোষশুন্ততা প্রদর্শনপূর্বক 
পু্র্বপেক্ষা ও উৎকর্ষবিশেষ দেখাইতেছেন। তাহার মতে ভাবুকশৰোয় 
অর্থ, পরম-মঙ্গলাশ্রয়, অন্তথা ভাগবতপ্রেমরসাহ্ুভবে যোগ্য হইতে 
গাঁয়ে, না। এধং রুসিকশকের অর্থ ভগবত্গ্রীত্তিরসজ্ঞ। হে রসঙ্ত- 

তারুকগণ ! আপনারা, বৈকুষ্ঠ হইতে অহুক্রমে পৃথিবীতে গলিত অর্থাৎ 
অবতীর্ণ, সর্বক্ষলের উৎপত্তির উত্তবস্থান- এবং শাখাপ্রশাখাক্রমে যাহা! 
বৈকুষঠ পর্যন্ত আরোহখ করিয়াছে, এবন্িধ বেদরূপবৃক্ষের রসশ্বরপ-ফল 
শ্রীমস্তাগবতনামকশাত্্র গ্থিবীতে অবস্থিত রহিয়াছে, উহা! পানি করুন, 
আশ্বাদনপুর্বক গলাধঃকরণ করুন। শ্রীভাগবতশান্ত্র রসঘুক্ত হইলেও 
রসের একময্বত! প্রকাশ করিবার জন্যই রসস্বব্বপ এই শব্দ ব্যবহাল 
করিয়াছেন এবং ভাগবতশব্দের প্রায়োগদ্ধারা উহ! যে ভাগবতশান্ত্রেরই 
রস ভাহাঁও প্রকাশিত হইক্ষাছে এবং শবের ঘ্যর্থঘটনাঘারা তাহ! 
ভগবানেরই রস অর্থাৎ ভাগবতপ্রেমরস তাহাঁও ব্যক্ত হ্ইয়াছে। 
প্যস্তাং বৈ শুয়ঘানাকরাং” ইত্যাদি ফলশ্রুতির বচন দেখ । যাহা থাকাতে 
প্রীতগবানকে বুসময় বলা যায়, তাহাই প্রকৃত রস এবং প্রশস্ত রস। 
এপ্রবং সেই রসের লাভ করিয়াই লোক আননাযুক্ত হয়। রসিক শব্দের 

প্রিয়োশত্বারা অসজ্ঞতক্তদিগের প্রাক্তন এবং ইদানীস্তন উভয়প্রকাঁর 
সংস্কারেরই 'অভিজ্ঞতা সুচিত ভ্ইগ্সাছে। গলিতশবের প্রয়োগ ছার! 
বসের সুপকত! 'এবং. অধিক স্থাহুতা ব্যক্ত হইয়াছে । শান্ত্রপক্ষে 

ক্ুষপ্পনার্৫থহেতু অতিশয় ্বাহুতা শুচিত হইয়াছে । রসময়শবের প্রয়োগ 
সবার: ফলপক্ষে স্বক্ অ্টি প্রন্থতি শূন্ততা এবং ভাগবতশবের প্রয়োগ 
ছাস্া' দিগমবৃক্ষের অন্য ফলপত্বেও যাহ! পরম পুর্ুবার্থ অর্থাৎ ভাগবত 
সাঙ্গাৎক্গার সেই ' ফলই-স্উক্ত হইস্সাছে। এই রঙ্গাত্মক ফলের স্বপ্ূপের 
উতকর্ধয ভিও. ননযপ্রথবন্স পরযোঁৎকর্ষ' দেখাইতেছেন। : কলপক্ষে 
স্কপক্ষী করতরুবাসী বলিয়া! অনৃতমুখ, অতএব: জুখস্পর্শে ফলেরও 

স্বাঞ্কাধিকয)- সেইগাপ পত্রষ 'ভাগবতবুন্দ-মহেজ্জ ভ্রীশুকদেৰের মুখম্পর্শে 

তগবছূ গ্বতনই সধুষ্ন ছইদাও আরও অধিক মধুর. হইবে, আ্চর্য্য 



[ ২৯৫ ] 

কি? অতএব তাদূশ পরমন্থাছপদার্থের পরাক্াষ্ঠাপ্রাণ্ি . ভাগবরভ- 
রনের . ব্নাশ্বাদ ছারা অর্থাৎপ্বরণীয় রস কি অন্থদীয় রস কোনগু, পরক্ার 
স্সসের আশ্বাদেই তৃপ্তির সম্ভাবনা, নাই |. অতএব যোক্ষানন্দ লাভ 
করিয়াঁও ভাগবন্ধরস পান করুন, আঅত্সবই .“পরিনিতিতোহপি* 
ইত্যাদি শ্লোকবর্ণিত রহিয়াছে। অমৃতশব্দ্বারা অন্ান্ত আস্বাহবস্তর 
গ্তায় আস্বাদক-ব্যক্তিত্ন, বাছুল্যবশতঃ ব্যয়ের সম্ভাবনাও নাই, ' ইহাও 
সুচিত হইতেছে । আমরা! এই রসভাগবতগ্রীভিময় হইয়াও. দ্বিবিধ 
ভণবত্গ্রীত্যুপষোগী এবং ভগবধ্প্রীতি পরিণাম । যথা শ্ীভাগবতে দ্বাদশ 
স্বন্ধে। “কথা ইমান্তে কিতা মহীয়সাঁং বিহার লোকেষু যশঃ পরেবুদ্বাম্ । 
বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-বিবক্ষত্না বিভো» বচোবিভূতীর্নচ পারমাখ্যং ॥ যন্তুতম- 
শ্লোক-গুণান্বাদঃ সঙ্গীয়তে হভীক্ষমমঙ্গলস্সঃ| তমেব নিত্যং শৃণুয়াদ- 
ভীক্ষং কৃষ্ণে হমলাং ভক্তিমভীগ্সমানঃ.” এই রূসশব্দে উদ্ত হুইয়াও 
পুনর্বার অমৃতদ্রবমন্ উক্ত হইম্াছে। উক্ত শ্লোকেন্স অর্থ যথাস্থানে 

দেখিয়া অইবে। সেইজন্য সামান্ততঃ রসনামে আখ্যান করিস! রসের 
বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন ; যথা অম্ৃতশক্ষে ভগবানের লীলারল, যথা 
্বাদশক্কন্ধে, “হবিলীলাকথা ত্রাতানন্দিতসৎস্ং ইতি । শ্ীভাগৰতবিশেষণ 
হেতু লীলাকখারস-নিষেবনকারণ লীলাকথাই রসক্ধপে উক্ত হইয়াছে। 
সতস্থর শবে সাধু আত্মারাম ব্যক্তিগণ তাহাদিগের ব্রহ্মসুখান্থুভবের 

ম্তাক। কারণ সুরগণ অন্বতই পান করিয়া থাকেন। অতএব অমৃত 
দ্রবশকে লীলারসের সার । বদ্তপি গ্রীতিময় রসই সারস্বরূপ, তথাপি 
ক্সন্ুভবকারী ব্যক্তিসকল দ্বিবিধ। যাহাদিগকে পান করুদ বলিদ্কা 
উপদেশ কর! হইয়াছে, তাহারাই একবিধ এবং যাহারা শ্বয্বং অস্ুভৰ 

পূর্বক লীলাঁপরিকর তাহারা! অন্তবিধ। যাহার! লীবাপরিকর ভাহারাই 
সের সারাহ্ছভবে সমর্থ কেন না তাহারা তদন্থভবে অন্তরঙ্গ | 

'অন্তের। বহিরঙ্গ বলিয়া অল্লই অনুভব কত্রিতে পারে। তাহা, হইলেও 

তাহাদের অঙ্কভবাম্মক.' রসসীঁরও . স্বকীম্বাস্ছভবের 'এক-বন্ততা-হেস্ছুই 
'শিবভ- এই "বাক্য "বল! হইক্সাছে।- যেহেছু তাঁদৃশ. বলিষ়াই. ভাপ 
'ুকাদৈবেয মুখ হইন্ডে গলিত অর্থাৎ প্রবাহদ্বযাপে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তখন ভগবত্ত্রীতির পঞ্ষম রসতাপ্রাণ্চি পর্বছারাও-স্যক্ত হইল ). অন্ত 
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সুলেও *পর্ববেদান্তসারংপ ইত্যাদি গ্লোকে তথ সামুততৃগুক্ ইত্যাদি 
উক্ত হইক়্াছে। এই +অভিপ্রা করিয়াই ভাবুকশবের ব্যাখ্যা র্বস- 
বিশেষ ভাবনার চতুর করা হইয়াছে। অপিচ ্রসুকুন্দাক্ধ্যপগূহনং 
পুঅর্ষিহাতুষিচ্ছের রসগ্রহো জনঃ ইত্যাদি স্থলে সত্ব উত্তত হুইয়াছে। 
বৈযু্ঠধাসস্থিত কললতরুর ফল বে কেবল রসময়, তাহা! প্রীহরশীর্ষপঞ্চরাত 
গ্রন্থে পঞ্চতত্বনিরূপশে উক্ত হইয়াছে। যথা, অ্্যতত্বং শৃরু বর্ধন্ ইত্যাদি 
অন্তার্থ হে বিপ্র! আনি তথায় ভ্রব্যতত্বের কথাও তোমাকে সংক্ষেপে 

বলিতেছি। সেই বৈকুষ্ঠধামে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহার! কম্পতরু 
লোকের সকল ভোগন্ুখ প্রদান করে, গন্ধরূপ, শধুকতদ্রব্যবূপ, পুষ্পাদি- 

কূপ ধাহা কিছু প্রধান করে, সকলেই রসময় তাহাতে হেয়াংশের 
গন্ধও নাই। ত্বক বীজ ইত্যাদি যাহা ত্যাজ্যাংশ আছে, তাহার 
সকলই ভৌতিক বলিয! জানিৰে, অমৃতমর নহে। ক্লসবান ভৌতিক 
্রধ্যসকপ সমগ্কই এ শ্থানে রসমক্সমাত্র। ইতি বৈকুঞ্ঠবর্ণনে- শীবিশ্ব- 
নাথক্কৃত ব্যাখা1--এইরূপে ঈশ্বর পদার্থের অবরোধক বলি! শাঙ্ত- 
শিরোধণি ভাগবতের প্রভাবময় এশ্বর্ধ্যবর্ণন করিস মাধুর্য্যবর্ণনা ছার! 
ক্ষধসেব্যতা দেখাইতেছেন। বেদশান্ত্র শ্বাশ্রিত ব্যক্ষিদদিগকে বাঞ্িত 
বিবিধ পুক্রযার্থরূপ ফলদান করেন বলিয়াই বৃক্ষত্যব্ধপ এবং ফলদাতা! 
বলিয়া! তরুহেতু তাহার যাহ স্বাভাবিক দানযোগ্য তাহাই এই ভাগ- 
বতয়ধগ ফল। ভাগবতফল বলাতে হ্যর্থঘটন! দ্বারা ভগবানের ফল 
ইছাও অর্থ হইতেছে অর্থাৎ যে ফলের অধিকারী ভগবান, যাহা তিনি 
স্বকীয় ভক্ষপ্রিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন । ভক্ত ভিন্ন অন্ত কাহারও 

আর লাভের স্ব নাই। বৃক্ষে স্ুপক হইলে সেই ফল গলিত এতত্বার! 
বলপুর্ববাক পাড়া হয় নাই, এ অর্থেরও প্রভীতি হুইতেছে।: সম্পূর্ণ 
স্বাহ্দ্ধাই রহিয়াছে, উচ্চস্থান হইছে পতনে স্ফুটিত হয় নাই, স্ফুটিত 

হইলে রূস থাকিত না, পড়িয়। ধাইত। অথচ অল্প মধুরও নহে, অধিক 
মধুর প্রেদর্শনপুর্বক রূলিতেছেন, শুকমুখ হুইতে গ্রলিত এবং অমৃড় 
রসময়। বেবৃক্ষে কঅত্যুক্চ অর্থাৎ পরনহুড়ান্থান হইতে শাখা-প্রশাখা" 

তৎপরে আরও নিয়ে লারধশাখীতে তৎপরে তাহা ছইতও নিলে 
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থেব্যাস-শাঁখাতে, পরে থাক্রমে জীপ্তকের মুখে, তথায়, আতপবোগে 
অধুর তুল্য, অন্থতবৎ-মধুররসতা-লাভ-সিদ্ধি। ' অনৃতরসক্ষরণের জন্ত 
শুকপক্ষী চত্বর! তন্মধ্যে ছিদ্রেরও প্রতীতি এবং শুকের আম্বাদে 

আয়ও মধুরতা হইল। ভাহা হইতে নুত-রূপ নিম্ন শাখাতে পড়াতে, 
ধারে ধীরে পতনে খণ্ডিত হয় নাই, অথগ্ডিতই রহিয়াছে । এইরূপে 
গুরুপরম্পরার় আস্বাদের প্রকার জানিয়া পান কপ্পাছেই খণ্ডিত হয় 
নাই, অন্তথা কেবলমাত্র সুবুদ্ধিবলে আশ্বাদনে খণ্ডিত হইব! পানেব 
যোগ্যতাই থাকিত না। লন্পশবার্থ মোক্ষ অর্থাৎ সালোক্য গ্রভৃত্তি 
জীবন্দুক্তি পর্্যস্ত অবস্থাক্সও পানের যোগ্য, কেন না জীবন্ুক্তেরাও 

ভগবললীলা-রস পান করেন, ইহা! প্রসিদ্ধ আছে। অথবা লয়শবের 
অর্থ প্রলয়, অর্থাৎ রসাম্বাদজনিত ন্তম্ত-শ্বেদ-রোমাধশাদি অষ্টপ্রকার 

লাত্বিক-ভাবের অষ্টম থে ভাব তাহ] যে পর্য্যস্ত না জন্মে, সেই পর্যাস্ত 
পান কর। প্রলয্ম-ভাবের সমন, পানের অল্পতাঁ হেতু বিরাম-সম্ভাবনা 
হইলেও প্রলক্কাবসানে সংজ্ঞা লাঁভ কন্দিয়্! পুনর্বার এ প্রপয়ভাৰ 
পর্য্যস্ত, পান কর, এইমত অনবরত পাঁনকরণে বিরত হইও না। পুনঃ 

পুনঃ পান করিয়াও পুনর্ধার পানে, শ্বাদের আধিক্যই বোধ হইতে 
থাকে, বিরক্তি জন্মিৰে না। বিশ্মক্নবিশেষের জ্ঞাপনার্থ অহো শব্দের 
প্রয়োগ জানিবেক। ব্বসিক অর্থাৎ রসজ্ঞ রসাস্বাদী,' তাৎপর্যযার্ঘ এই 
যে ভগবদ্-ভক্তদিগের ভাগবত-রসে রতি হয়, এবং বতিরই রস নামক 
স্থায়িভাৰ সম্ভব এবং রসরূপ-স্থাপ্লিভাবই একমাত্র আশ্বাদনের যোগ্য । 
অতএব ভাগবতরসান্ুভবক্রণে যোগিদিগের কোনও অধিকার লাই । 
এই জন্ত রসিক ভক্তদিগকে উদ্দেশ করিনা ভাঁবুকশব্দে সঙ্োধন্ 

কর! হইয়াছে, যেহেতু তাদুশ ভক্কেরাই ভাবুক অর্থাৎ কুশলী, 
আন্কেরা অকুশল, তাহাদের মাঙ্গলীন নহে । কোনও কোনও গ্রন্থে 

“ভাবকা১৮ এই পঠিও আছে, তাঁদৃশস্থলে ভাবকাঁঃ পদের অর্থ ভাঁনা- 
কাকির, কেন না ভট্টনাক্ক-মতে ভাবনাভিন্ন স্থাক্লিভাবের উৎপত্তি 
হয় লা, এবং স্থারিভাব নল! পাইলেও রসত্বাভাৰে তাহা আস্মাদের 

যোগ্য হয় না? ভাগবত-ন্সসপদের প্রয়োগে, শ্লেষ-ারা বকে ভগ- 

বানের স্বরূপ বলিয়া বার্ণত হইয়াছে। তৈত্িরীয়কঞ্চউপনিষদেও্' 

২৮" 
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উহাই উক্ত হইয়াছে! প্রক্গবিষাপ্পোতি পরংশ অর্থৎ বন্ধজঞানী পরস্ 

পদার্থকে লাঁভ করে, এইমাত্র বলিয়! ব্রন্ম হইতে আকাশাদিক্রমে 
অন্নমমর় বিশ্লাটি পুরুষ পর্য্যস্ত, সৃষ্টির বর্ণন করিরা তাহার অন্তরে অস্তরে 
ক্রমান্বয়ে তাঁহা হইতে অন্য ইত্যাকি পর্ধ্যায়ক্রমে অননময়, প্রাণমন়, 
মলৌষয়, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দময় ইত্যাদি বর্ণন করিয়া, ভাহাদের 

মধ্যে আনন্দময়েরই “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” অর্থাৎ অভ্যাসৰশতা! জন্ত 
আলবাময়েরই আন্গত্ব উক্ত হইফ়াছে। মতভেদে তন্দীয় পুচ্ছের আনন্দই 
আত্মা । “জঙ্ষ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা এই গ্লোক দ্বার ত্রহ্মত্ব এবং প্রতিষ্ঠাত্ 

উত্ভরই ক্রক্ষসন্বন্ধি বটে, যেহেতু তৎপরেই “রসে! বসৈ রসো 
হ্বেবায়ং রসং লন্কানন্দী ভবতি” সেই ব্রহ্মই রসশ্বক্ষপ সেই রস লাভ 
করির়াই আত্মা আনন্দযুক্ত হয্প, এই শ্রত্তি রহিয়াছে । এই শ্রুতিতে 

সঃ ”সেই” পদছ্থারা 'আরন্ধ “আনন্দময়” অথবা তাহার পুচ্ছ “ব্রহ্ম” 
এইরূপ পরামর্শে কোনশই সিদ্ধান্ত হয্প না, কেন না পৃথক পৃথক 

ভাঁবে উত্তরোত্তর বিষক্ষের ক্রমে উৎকর্ষ প্রতিপাদন করাতে, অন্নময়াদি 

আতির পরে প্র শ্রুতি পাঠ করিলে প্রক্রম ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটে। অতএব 
তাহার এই প্রসিদ্ধ অর্থ নিশ্চয় হইতেছে, যাহা আনন্দময় এবং 
বঙ্গেরও অস্তনিবিষ্ট অর্থাৎ প্রকৃ রস ম্বব্ূপ। ব্রহ্মণোহি গ্রতিষ্ঠাহং, 

প্রক আম! হইতেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা । কৃষ্ণই ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্ট, 
খই তগবছুক্তি, "মল্লানামশনি* ইত্যাদি শ্লোকে সেই শ্রীকফেতেই 

সুগণৎ সকল রসের সাক্ষাৎ উপলব্ধির নির্ধেশ। অতএব শ্ৃঙ্গার 

প্রভৃতি সকল-রসময়-মুর্থি শ্রীভগবান্ বলিয়াই শ্তীরুষ্ণ অতিশয় শোভ- 
যান। শ্বামিপদের এই ব্যাখ্যা, এবং শ্রীগীতা এবং শ্ভাগবতের 

রস-শন্দের ্যাখ্যান্ছসারে শ্রীকফই রসরূপ তাহাফেই বিজ্ঞানময়-জীৰ 
লতি করিলেই আনন্দের পর! কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এবং তাহাই 
পরমানদদেক, মীমাংসা | যেহেতু তাহার পরবর্তী শ্রতিবাক্যে রসকূপেই 

আঁনজ্বের বিচার পর্য্যবসিত হইয়াছে । অথবা এই আনন্দময়ই “ছিজা- 

ত্বজ! মে খুবয়োধিদৃক্ষুণ1* ইত্যাদি এবং “বিশ্ময়াপত্নং স্বন্তচ সোভগর্ধে:” 
ইত্যাদি নির্দেশ অস্ুসারে তাহাকে লাভ করিয়াই আননাযুক্ত হইয়া 
থাকে । স্টেঁ র্সম্বরূপ ফল জীকৃকণ) নিগম-কল্পবৃক্ষ হইত্বে গলিত 
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অর্থাৎ তাহ! আর শিগমে মাই। ফলতঃ সেই ফলের নিমিত্ত ছার 
নিগম অন্বেষণ করিতে হইবে না, শুকদেবের মুখেই লাতসিদ্ধ হইবে । 
ব্যাসবেব উত্ত ফলকে অতি হ্ছম্বাছ জানিয়া নিগম কল্পতরু হইতে 
আকর্ষণ পূর্বক গ্রেহাস্পদ স্বপুত্র শুকদেবের মুখে মিহিত করিয়া 
দিয়াছেন। অথবা শুকখুখই তাহার দ্বার, যেহেতু ষাছাঁদের আমি 
প্রিয় আত্মা হই ইত্যাদি শ্রীশুকদেবের বাক্যই গ্রমাণ। ভূতলে 
তাৎপর্ধ্য ব্রভূমিতে, প্রাহভূতি হইয়৷ রসিকশবে প্রিয়, অতএব এই 
শাস্ত্রের প্রিয় হুইয়া এই ভগবানেত্র স্বরূপতৃত মাধুর্্যরস পান কর। 
অথবা! শ্ীভগবান শ্কফেের রস, লক অর্থাৎ যে পর্য্যস্ত এ প্রীভগবানের 

আলিঙ্গন লাভ না হয়, সেই পর্য্যস্ত পান কর। অযুত শবে 
পর্থ জনশ্বর, নিত্যস্থাকী যে দ্রব উহ! মন এবং লয়নের দ্রবীভাব 

সহযোগে গলাধঃকরণ কর। এতদ্বারা অধরামূত পান শুচিত হুই- 
তেছে। প্রিয় না হইলে উহার পানে চাতুর্ধ্য জন্মে না, অতএবই 
প্রিয় হুইয়া, গলিগ্ফল বলাতে পরিপক ফলের প্রত্ভীতি হইতেছে। 
ফলশব দ্বারা গোপীদিগের অনুগমনরূপ রাগাহগতা ভক্ভিই উক্ত 
হইয়াছে, যেহেতু নিগমও সেই লোভেই বৃহদ্বামনপুরাণৌক্ত তাদৃশী- 
ভক্তি করিয়া! শতসহত্র গোপীরূপে তাহার অধরামৃতরস পান কন্দিয়া- 

ছেন। বেদ-স্কতিতেও বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া! অভি গুহা অর্থ “আমি 

ব্রদ্মেরগু প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যের কেহ কেহ অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কাল্পনিক এবং অধ্যোস্তিক 
লিক! মানিতে হইবে । যাহ উক্ত হইতেছে, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলি! 
জানিবে, বথা; “মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । স গুপান্ 

সমভ্ভীত্যৈতান্ ব্র্মডূয়ায় কল্পতে ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ্মমৃতন্তাব্যরস্য ৮ 
শাশ্বতস্য চ ধর্স্য স্ুখস্যৈক্ষাম্তিকসা চ। ইতি ।” যেব্যক্কি অর্বর্তো- 

ভাবে ব্যভিচাররহিত স্থিরভক্তিসহকারে আমার সে! করে, সে 
গুগসকল অতিক্রম করিয়া 'ক্ষত্বের লাভ. করে, যেহেতু 'উকান্িক- 
ুখ সনাতনধর্খী এবং অমৃত ও কাবা আক্ষের. আমিই প্রতিভা গসর্থাৎ, 

আধার, এই সই বাক্যের তাৎপর্ধ্য এই যে জ্রীকষ্ণকে ভক্তি করিলে 
কিন্ধপে নিগুণ ঝন্গের প্রাণ্তি হইতে পারে) কেনন!, 'অহিভীয় 
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এবং একমাত্র পদদীর্ধের অস্থভবদারাই ব্রহ্মলাঁত হয়, ইহার মীমাংসার 
জন্যই ৰণিস্বাছেন যে, আমি ব্রন্গেরও প্রতিষ্ঠা,যেহেতু শ্রুতিতে বে ব্রন্মের 
পরম শ্রতিষ্ঠা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ষও আমাভেই প্রতিষ্ঠিত 
'সর্থৎ আমিই তাহার আশ্রয়। অন্রময়াছি শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠা পদের. অর্থ 
ক্ষাশ্রয় বা আধার বলিয়! উক্ত হইয়াছে। ন্মুতরাং আমি অস্থৃত অর্থাৎ 

মোক্ষেরও প্রতিষ্ঠা । লক্ষণদ্ধারা মোক্ষশবের স্বর্গাদি অর্থ বারিত 

হইয়াছে। খ্অবাম্ব ও শাখত শব্দ দ্বার! যে ধর্শসাধনাবস্থা এবং ফলাবস্থ! 
উভন্বই নিগ্ভমান থাকে, এরূপ তক্তিনামক ধর্মের আমিই প্রতিষ্ঠ। 
এবং ভক্তিলভ্য একাস্তিকস্থথ প্রেম, তাহারও আমিই প্রতিষ্ঠা। 

সনমস্তভই আমার অধীন মুক্তিকাঁমনা করিক়্া আমার ভজন! করিলে 
ব্রন্ষে' লীন হই্স! ব্রহ্বত্বলাভ করে ইতি। শ্রীবিষুপুরাণেও এই সমুদক্ব 
সম্বন্ধে প্রমাণ রহিয়াছে, যথা__*গুভাশ্রয়ঃ সচিতস্ত সর্ব্গন্ত তথাত্বন2 1” 

আমি সচিত্ত এবং সর্ধগ আত্মার শুভ আশ্রয় হই। শ্রশ্বামিপাদ সর্বগ 

আত্মাশবের অর্থ পরমতব্রঙ্গ বলিয়াছেন, যিনি তাহারও আশ্রয় । 

বিষুধর্মোভরে নরক-দ্বাদশীপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, -প্রক্কতৌ৷ পুরুষে 
চৈব ব্রঙ্গপ্যপি চস প্রভূঃ।৮ প্যখৈক এব সর্বাক্মা বাজদেবে ব্যবস্থিত।” 
সেই প্রতু বান্ুদেৰ এক এবং সকলের আত্মা হ্ইস্বা, প্ররুতি, পুরুষ, 

এবং ব্রহ্ম, সর্বত্রই নিগ্রহান্গগ্রহ-সামর্থ্যে অবস্থিত। সেই ্রস্থেই 
মাঁনসপূজ। প্রসঙ্গে উক্ত “বথাফচ্যুত্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ, তথাইচ্যুত ত্বং 
বাঞ্চিতং মে প্রবচ্ছ, অমাপদং চাপহ্রা প্রমেয়” ॥ অপ্রমের, হে অচ্যুত ! 

ভুমি শ্রেষ্ঠ হুইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রক্ম হইতেও শ্রেষ্ট, তুমিই পরমাত্মা, আমার 
বাঞ্ছ পূর্ণ কর, এবং আপদ অপহরণ কর। সেইরূপ হব্সিবংশেও 
বিপ্রকূমারের আনরন-পরস্তাৰে অর্জুনের প্রতি শ্ীভগবানের উক্তি 
ধথা- ্তৎপরং পরমং ব্রচ্ছ জর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং 
তেজ! জ্ঞাতুর্থসি ভারত ॥* হে অর্ভুন 1 তৎপর যে পরম ব্রক্ধ আছেন, 

তিনিই সকল জগৎকে বিভক্ত করেন |, সেই পরম বঙ্গ আমারই 
নিবিড় খনতেজঃ জাদিবে। ব্রক্ধমংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে, *যন্ত- 
প্রভা: প্রভবঞ্তে গগদণগকোটিঘশেষবস্ধাদিবিভৃততিভি্ং ) তস্থক্ষ- 
িফলমনস্তখশেষভূতং : গৌবিদ্বযাদিপুক্রবংতমহং দ্্গাসি । চেনা 
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প্রভাবশীলী যে. পুরুষের বিভূৃতিদ্বারা কোটি কোঁটি ব্রক্ষা্ডে অনন্ত 
বন্থধা' প্রস্ৃতি বিভক্ত 'কৃইয়াছে, সেই নিল অনস্ত অথচ বহুতা!-ভূত 
আদিপুক্ুষ শ্রীয়গাবিন্দকেই আমি ভজন করিয়া থাফি । গোপালতাপনী 
শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যোহংশেন জাগ্রৎশ্বপ্রন্যুণ্তিমতীত্য তৃরধ্যা- 

তীতঃ, গোশালস্তন্মৈ কৈ নমো! নমঃ ॥ অর্থাৎ জাগ্রৎ, শ্বপ্পও সুদুস্তির 
অতীত যিনি তুর্ধয অর্থাৎ ভূরীয়ত্রদ্মের অতীত, সেই . গোঁপালকে 
নমস্কার ॥ ২৯৫ ॥  পুজ্যপাঁদ গোস্বামীর ব্যাখ্যা ॥ বিস্তাররূপে হরি- 
গুণানুবাদ শ্রবণ করিলেই, আমার তৃপ্তি হইতে পারে, এইমতে আশঙ্কা! 
করাও কর্তব্য নহে, যেহেতু, নিবৃততর্ষৈরিত্যাদিতে জ্ঞানীচরভ্ভস্ত ও 

শ্বতাঁবভক্ত, জীবন্ুক্ত এবং প্রীপ্তসালোক্যদি-চতুব্রিধসুক্তি ব্যক্তিগণ, 
উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণান্ুবাদকে পরানন্মময় পরমফল বলিয়া 

অধিকতর ন্বাহছভাবে সর্বদ। গান করিয়া থাঁকেন, মুমুক্ষব্যক্ির পক্ষে 

হরিগুণান্ুবাদ, সংসাঁররপ-ব্যাধির-পরম ওধধরূপ অর্থাৎ ইহা সমস্ত 
ছঃখনিবৃত্তি করিয়! দেয়। হরিগুণাম্থবাদশব্শ্রবণমাত্রে কর্ণের আনন্দ 
উৎপন্ন হয়, তাহার অর্থ-পরিজ্ঞানে মনের আনন্দ হয়। অতঞএব 

বিষয়ীদিগেরও নিতাস্ত/ণক্মাদরের সামগ্রী । এবং হরিগুণান্থবাদ যে 

সকলেরই সর্বদা সেবনীয় তাহার সন্দেহ. নাই। এবং উত্তমঙ্লোক 

ভগবানের নিয়ত নিত্য, সত্য স্বাভাবিক অনস্ত এরূপ উঁদদার্য্য 
বাৎসল্যাদিগুণের যে অনুবাদ, তাহার নিরস্তর প্রবর্তিকা যে কথা, 

ভাঁহা হইতে কে বিরত হইয়। থাকে ? অর্থাৎ ভগবল্লীলারসাহভবানন্দ, 

ব্রহ্ষানন্দ অপেক্ষায়ও অধিকরূপে স্বতঃসিদ্ধভাঁবে হৃদয়ে উদ্দিত হওয়াতে 
মুক্তগণ গান করিয়া থাকেন, এই' নিমিত্ত গাঁনেরই প্রধানত প্রদশিন্ত 

হইয়াছে। ভূক্তি ও মুক্তি. ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাদৃশভাবে স্ফুক্সিত 

না হওয়াতে ওষধরূপে শ্রবণেন্ছরিয় ছারাঁও মনে প্রবিই হওয়ায় শ্রবণেরই 
প্রধানত দেখান হইয়াছে, মুযুক্ষব্যক্তিদের পক্ষে পরমার্থ-সাধনরূপে 

স্কুরিত হওয়াতে, বস্তর শ্বভাবে-কর্ণ.ও মনের আদন্দ উদয়: হয়। 
বিয়াদক্ত মানবগণের পক্ষে কর্ণ ও ষনের, আনন্দ-উৎপাঁদক। ' আর্থীৎ 

র্যাঁধ-বিষ়ী হইলে পগুহিংসাদিক্লেশদ্বার। বিনইবুদ্ধিশহেতু উভয়লোতকের 

সুখ অনুভব করিতে পারে, না; অতএব তাহাকে বিষ্নীও বল! যাস না। 
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'অভএব প্ডদাতী ব্যতিরেকে পুমান্শবকে জীবমাত্রেরই, গবংগুণান্থ 
বাবে ঘিরতি হয় লা, জৌরক্ক্চপাকুধাদে তির কথাই নাই ইত্যাদি ।, 
চক্রবর্তী বলেন, ভপাগ জীধরম্থামী গ্রভৃতি সরলত্ববিধঙ্টন যাহা উচ্ছিষ্ট: 
পে পরিত্যাগ কৰিরাছেন, আমি সেই উচ্ছিষ্টভোজী বলিক্বা ভাহাই 
শ্রহ্ণ কক্সিতেছি, আমরা সংসার-রোগপ্রন্ত পরম ভাগ্যকে টিকিৎসক- 
শিরোষণিরপ আপনাদের কর্তৃক ধীয়মান কুষ্ণলীলামৃতরূপ মহৌষধ 
হইতে কেন বিরত হইব? অতএব বলিয়াছেন, নিবৃত্ততর্ধ ইত্যাদি 
সংসার-রূপব্যাধির পরম-ওষধর্প হরিগুণান্থবা& সেবন করিয়া, 
যাহারা সংসাররূপতৃষ্ধ! হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাহারা সম্বোধন 
করিয়া উচ্চৈরবে বলিতেছেন, ওহে মানবগণ ! হরিগুণানুষাদ সেবন 
করিয়া আমাদের মত তোমরাও রোগশুন্ত হও, এই বলিয়া মুক্ত 
পুরুষেরা জ্ঞান অপেক্ষান্ন সমধিক ভাবে হরিগুণান্থবাদ গান করিয়া! 

থাঁকেন। বিশেষতঃ আন্ত ওউধধের মত এই ওধধে কটুতিক্তাদি- 
দোঁষেরও গন্ধ নাই, অতএব বলিয়াছেন, কর্ণ ও মনের সুখপ্রদদ অর্থাৎ 
কর্ণ ও মনো দ্বারা এই ওবধ পান কর। পশুদ্ব অর্থাৎ যাহারা হ্বর্গ- 
স্ুখাতিলাবী কর্মী, তাঁহারা! এই হরিগুণানুবাদে বিরত হইতে পারে। 
'অন্তে বিরভ হইতে পারে না। অতএব উত্তমপ্লোক ভগবান শ্রীকফ্ণের 
খপাচবাদ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ যে অন্ুকীর্তন 

তাহা হইতে কেহই বিরত হয় না। আর শ্রীকৃষ্ণগুণান্থবাদের 
আনাদনেও বিরত হয় না, ইহা! বলা বাহুল্য । বরং কথঞ্চিৎ ধনাদি- 
কাষনায় কর্মী বক্তাঁও শ্রোতা হইলে তাহার! বিরত হইতে পারে, 
অতএব বলিয়াছেন, পণ্তধাতী ব্যতিরেকে এই জগতে পুরুষমাত্রেই 

হরিগুণান্বাদে বিরত হয় না! ॥ ৩৪৬ ॥ অতএব পঞ্চমঙ্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে 

২৫. শ্লোকে দেবগণেক় জ্তবে। যে স্থানে বৈকুষ্েশ্বর জ্ীভগবানের 

কাযৃত-বাহিনী নদী নাই, যেস্থানে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত 
সাধুণও, নাহি, যেশ্ানে নৃত্যাদদি উত্সববিশিষ্ট ভগবান বজেখরের 
বঙ্জরাপ অর্চনা নাই, ভাহা বন্ধলোক হইলেও দেখ! ফরিকার উপ- 
ঘোগা, নহে ॥ ৩৪৭ ॥ এই সমস্ত পর্যযালোচনায় শ্রীমস্তাগবত পরস-. 

ংলসংহিতা বে গানকারিয় আঁণকারিলী গায়ত্রীর ভাম্য, তাহাতে ' 
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আর কোনও লংশক্ব রহিল না। দার বিরেচন। করিস! বেগ যে, 
ঙ্ায়ত্রীশবে, পরমহংস সংহিতা উক্ত এই ফলঞ্তির বিবরণ প্লোকে 
পরষহহস সম্পর্কার সমস্তজ্ঞানের গান-কৰাক় তাবৎ প্রসঙ্গ আছে, 
ইহা অবগত হইন্গ! পরমাপন্দিততি তে 'সআনোপাস্ত গায়ত্যর্থে নিগদিত 
গানের ব! গীন্ষের প্রকারই, সঙ্গীত ও সম্বীর্তিত রহিয়াছে, ইহ! 
বিশেষমতে স্ুপ্রতীত হইল। গান্গত্রী শবসাধনে যে গৈধাতু গ গৈ 
ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে লুট প্রত্যয় করিয়া গান শব্ষ সাধিত হয়, 
উহ! নপুংসক লিঙ্গ । অর্থ- গীত, স্ৃতরাঁং গান ও গীত শব একার্থ” 

বাচক। প্র গান বা গীত বৈদিক এবং লৌকিক ভেদ্দে ২ ছুই 
প্রকার। বৈদিক গানের লক্ষণ আদি, জৈমিনি-কত মীমাওসা দশনীয় 

৯২২৯ স্ত্র এবং তাছার ভাব্যাদিতে বিস্কৃত্তভাবে ব্যাখ্যান আছেঃ 
এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ভাহার কিঞ্চিম্মান্জ উল্লেখ কর! যাইতেছে, 
যথা--সামবেদে 'গীতের সহস্র সহশ্র প্রণালী আছে। সেই সাষের 

গতিই স্বর, সামশব্-্প্রতিপাক্'গান, জুষ্টাদি-সঞ্ঘন্বর-যোগে অক্ষরের 
উচ্চারণ সম্পাদিত হইলে স্তোভ-সংযুক্ত হুইয়াই গীত্ব হয়। সেই 
প্রান বা গীতের প্রথম প্রয়োগ প্রবৃত্তি বা প্রচলনের মুল নিদান 
আদর্শই সেই বেদ-জননী গায়ত্রী, শ্ুতি-প্রস্থতি বা আম্নার-মাতা, 
সেই গাক্বত্রী। বথারীতি-প্রণালী-পদ্ধতি অস্থসান্ে গান্বমানা হইলেই 

সর্দানর্থনিবারিণী--সকল অমঙ্গল বিনাশিনী, সর্ববাহসুখ-নিবারনী ও 

পরমাপদপ্লাবিনীরূপে প্রকাশ পাইয়া! পরমানন্দপ্রদাস্জিনী-রূপ প্রকাশ 
করিতে থাকেন। গান বিষয়ে বেদের অর্থ সম্যক্জ্ঞান, শ্রুতির 

অর্থ অস্ফুট ধ্বনি বা নাদ (সুরৎ) ও আয়ারের অর্থে আ+ম! 
ধাঁডুয্প পর কর্ণ বাচ্যে ব! তাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন, নিরম 
ধারণপুরঃসর গুরুমুখের উপদেশ শ্রবণ অনুসারে সম্যক অভ্যাস কিন্বা 

পাঠ বুঝায়। এবং বেদকেও বুঝায় যথা--“আমহারন্য ক্রিক্বার্থতাদা- 
নর্থক্যঘতদর্থানাম্” ইতি জৈমিনীয়মীমাংসাহত্রম। “আম্নায়-বচনং 

সত্যব্িত্যকং লোকসঙ্গহঃ | আমারেন্ডযঃ পুনর্বেদাঃ প্রশ্থতাঃ সর্বাত্ো- 

মুখায় 8” ইডি শ্রীমহাভারভীয়-শাস্তিপর্কণি ২৬১ অধ্যান্থে। বেদের 
প্রস্বোজনই_ ক্রিস্লাাও, দুতরাং তনর্থক্ সকলই ( অর্থাৎ কর 
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প্রয়োজন রহিত ঈমন্ভই ) অনর্ঘক জানিবেক। ইহা ষীমাংসাদর্শনীক 
দূ বর্ণিত ।' '"আন্মায় বাক্য সভ্য, ইহাই জনসমাঁজে অম্যক্ গৃহীত 
হইছে, এ আদার হইভেই সর্বতোদুখ অর্থাৎ বিবিধার্ঘ সঙ্গলিত 
বে, পুসর্ধাগ্ন অপেক্ষাকৃত সরঙ্গভাবে সাধারণ্যে প্রচাত্িত হইয়াছে।” 
ইন শ্রীমহাতারতীন্ন 'শাস্তিপর্ধে ২৬১ অধ্যায়ে উক্ত ॥ এই সমস্ত 
শাস্ত্রবচন দৃষ্টে স্পষ্ট প্রভীক্গমীন হইতেছে যে, বেদ, সঙ্গীত দ্বার! বিশ্ব- 
ব্যাপি মঙ্গলের বিধানকরতঃ বিশ্ববন্ষাণ্ডের কর্মকাণ্ডেরই আদ্োপাস্তে 
এবং মধ্যে হরিনামিকীর্তন সর্বত্র ষর্বথ| অগ্তাপিও প্রচলিত হইয়া 
বুহিক্নাছে & বখাস্থানে প্রয্বোক্তব্য উপযুক্ত শব তারন্বয়ে উচ্চারণ 
দ্বারা প্রীতগধন্নামলীলা গুণার্দির উচ্চারণকে কীর্তন, এবং তাহাই 
নৃত্য ও বাস্তসহ সপ্তন্বরধিশিষ্ট সম্পূর্ণরূপ অর্থাৎ আশ্রয় শ্রীরাগ, অবলগ্বন 
ঘবারা সম্যক গীত হইলে সংকীর্তন পদবাচ্য হম্ঘ। শ্রীনামসংকীর্তন, 
কলিধুগজন্ম] মানবের পক্ষে ধন্ত, যশস্য, মাঙ্গল্য এবং বিশেষ 

সুক্তিপ্রনায়ক, শ্রীসদাঁশিব মহাদেবই শ্রীমদ্দনমোহন রাসেশ্বকস দ্সরাজ 
শ্ীকঞফ্চের নিকট বিশেষ-তত্বসমেত অবগত হইয়! বহ্মাকে শিক্ষা দেন। 
পরে প্ীদেবমহ্ধিনারদ প্রভৃত্তি সদাশয় মহানুভাবদিগের ঘ্বার1 ধরা- 

মণ্ডলে প্রচাত়িত হয় ॥ 

গাক্বত্য! বেদসারতা, নানাশাস্ত্রে নিরূপিত-সিদ্বাস্তিত, মীমাংসয়! 
বগ্তিতা 1 যথ!,_-ণ্অআষাদশসু বিগ্াষু মীমাঁংসাহতিগরীয়পী। ততো- 
২পি তর্কশাজ্্াণি পুরাণং 'তেভ্য এব চ॥ ততোংপি ধর্শশান্ত্রাণি 
তেভ্যো খর্ব ক্রতিহিঙ্গ। ততোঁৎ প্যুপনিষৎ শ্রেষ্ঠা গাক্সত্রী চ ততো- 

হধিকা॥ 'ছুলভা! সর্ধমন্ত্রেবু গায়ত্রী প্রণবাহস্থিতা। ন গায়ত্র্যধিকং 
কিকিৎ অন্লীবু পরিবিভ্বাতে ॥” ইতি শ্রীক্বন্দপুরাণীয় শ্রীকাশীখণ্ডে ॥ ইথং 
শ্রীমন্থুসংহিতা! প্রভৃতি বহুবিব-শান্ত্রেচু, গাক্সত্রী, 'সর্বেষাং বেদানা 
সাবাংশতয় সর্বাতী্সিদ্ধিহেতুতয়। চ মীমাঁংসিতত্বেন প্রসিদ্ধ! ব্যবস্থা: 
র্বসন্মতা ॥ ইতি ॥*% | “মনঃ 'সংহৃত্য বিবস্বান্নত্ার্থগতমানসঃ । 
নক্রতং ন..ধিলঘঞ্চ জপেন্ মৌক্তিকপতিক্তবৎ ॥-জ্পঃ স্যাদক্ষরা- 
বৃতিশ্বানসোপাংগুবাচিকৈঃ1 : বিয়া 'যদক্ষরশ্রেদীং বর্ণন্থরপদাত্মি- 
কাম্। উচ্চরেদর্থসুদ্দিন্ঠ সানধঃন্স জপঃ স্বতঃ। গ্িহ্বোষ্ঠৌ৷ চালক. 
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কিছ্িদ্দেবতাঁগতনাঁনসঃ 1 : কিঞিজ্ছিবণযোগ্যঃ 'স্যাুপাংওঃ 'সইজপত' 
স্থতহ 7” মন্তমুচ্চারয়েছাচ 'বাচিকঃল জপঃ স্ব ॥ উচৈৈর্জপারথিতিষ্টট 

স্যাহ্পাতশুরদাশভিত্পৈঃ | জিহ্বা-জপ: শতগুণঃ সাহশো মানসঃ স্থঅহ1 
জিহ্বাজপঃ স বিজ্ঞেক্ঃ কেবলং জিহবা বুদ ৪" ইতি ্ীরুকা- 
নন্দীয় বুহত্তন্ত্রপানরে | 

যোগক্চিশক্তি এবং. আপ্তবাক্যঘ্বারা গান্ত্ী শব্দে উপদক্ষনা্গ 

মন্্র-বিশেষ-বূপ অর্থের প্রতীতি হয়। তাখমহাত্রাঙ্গণে ও ভাহার 
ভান্বে, ছান্দোগ্য উপলিষদে ও তাঁহার ভাষ্যে, সভাস্য বৃহদাকসপ্যক- 
উপনিধদে, মনুসংহিতাক্ন ও কুল্লকভট্ট-কৃত তাহার টীকায়, এবং 

সন্বপুরাঁণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এবং খক্, ষজুঃ, € মহীধর ভাষ্য 

সহিত শুরুধভূর্বাজলনেরীংহিতাগ্রভৃতিতে ) বিশেবতঃ সামবেদের 
অনেক,শাথা ও সংহত প্রভৃতিতে উহার শ্বীয় ভাষ্য ও টাকা আদ্িতে, 
স্বীর সংহিতা আদিতেও এবং গায়ভ্রীতন্ত্র, বৃহৎ সনৎকুমণর তন্ত্র গুভৃতি 

প্রান সমস্ত-ধর্মশবস্ত্রেই গায়ত্রী যে সকল বেদের সার ও সর্বাতীষ্সিদ্ধি- 
করী এবং আগ্থিস্তে প্রণন্সহযোগে উহা! মন্ত্র শ্রেষ্ঠতমা, জপ কত্তিলে 

বে বাঞ্ছিত ফলদ! হয়, ইহ মীমাংসিত স্থির-সিদ্ধাস্তরূপে শাস্তজ্ঞ 
দ্বিজাতি-মাত্রেরই অবিদিত নাই ॥ বিষয়াস্তক্ন হইতে মনকে সমা- 

কর্ষণ-পুরঃসর, গুরুমুখ হইতে শ্রুত অনুসারে, মন্ত্রের অর্থ পর্যালোচন। 
সহকারে, এরক্ষান্তিক-ভাবে, নহে ক্রত, নহে বিলম্বিত, এই মত 

মুক্রা'খর্্ক্তির তুল্য অক্ষরের আকারের চিন্তন সহকারে আবৃতি করাকে 
জপ বলাঁযায়। উহা! নানস, উপ্পাংগ ও বাচিক ভেদে তিন প্রকার 1 
মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগত-মানস সহকারে যন্ত্র সম্পর্কীয় অক্ষবেন, 
বর্শ, শ্বপ্ন ও পদের যথাঁধথ ন্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তিদ্বাা "তত্বদর্থ উদ্দেশ 
করতঃ জিহবা ও ওষের কিখিৎ পরিচালন দ্বারা উচ্চারণ করাকে 

মানস জপ বলে । ১ম ' অস্ফুটনূপে মন্ত্রোচ্ারখ কিখিৎৎমাত্র অবণযোগ্য 
হইলো, উক্ত বির্ধাস্ম উক্ত মত জপকে উপাংশ জপ কহা: খাস? 
২য়৭ এবং ব্যক্ত বাক্যে. মস্বর্ণ 'উচ্চৈঃ "উচ্চারণ সহকারে, উউত্ত- 
বিশ্াপ্র "উঞ্তমতে -বপকেবাঁচিকজর্প লিগা ধর্শসংহিভায় পিট 
গজ - ৩য় ।.: উচ্চ: উচ্চারণসহকর্' বাচিক 'জপ. জগ? হই 

২৯ 
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উপাংত জপ.€ যর) ১৯ জনগণ রিশিউ হয়, . বং জিহ্বা জপ. 
তবগেক্ষার - পকষগ্ছণে বিশিষ্ট, এরং যানষজপ (১৭). যপেক্ষাঙ সক 
সহ্জ সে বিশিষ্ট কয় ॥ ফেব্লমাত্র দিবা স্বায়া যে জপ সাগিত 
হয়. তনলিবদ্ধন, পঞ্জিতেক্না উহাকে জিহ্বান্দপ বলিরা এর্ঘ জণের লক্ষণ 
'ক্ষর্ানদ্া-সংগৃহীত বৃহৎ তন্ত্রপানে বর্ণিত আছে । পক শৃ্ঘছিজবন্.নাং 

অরী-ন জতিগোচরা*।': ইত্যংঘি শান্ত প্রাণে ভ্ীলোক, শুর, এবং 
নীচ খ্জাতিদিগকে বেদ ও বেদধর্শাবিখি, গুনাইবে না” ইত্যাদি বিধি 
ও নিষেধ স্বাঝ হ্টলোকের পক্ষে. শুনাইতে অবিদ্ধেয় হইকেও, অনেক 
শীক্সেই 'উন্বাষাহেঙ্বর সম্বাদে, হরপার্বতী-সম্বাদে, গৌত্বীশঙ্কর সম্বাদে, 
পার্ধতী-মহাদেব-সন্থাদে, সেই সর্ববেদসাক্র গায়ত্রীর়ই পরমগুহ্ অর্থ, 

ফরড, যস্ত্রক্তাস, ব্যধ ও ভ্রিবিধ শাপের উদ্ধায় প্রভৃতি সসুদয় প্রকরণই 
সর্কসজলাগৌরীকে দিবৃদ্তব্যাখ্যাসহকারে পরিস্ুটন্ধপ উপদেশ দেওয়াতে 
খইক্ছলে অপরিশ্ফুটরূখে, মহাদেব-কর্তৃক কাছান স্যোতপাঠ ? ইহাই 
নিখিল-জীব-মিকতের নিষ্কতির . জনক, জর্বমঙ্গলা-গৌনীর জিজালার 
প্রযঙ্গ । সুতরাং শ্রীৃষ্ণসন্কীর্ভনে অগর্লিমিত অন্ভুত মঙ্গল হয়, উহা 
জানার আবহাকতায়, কৃষ্খ-শব্দের অর্থবিবরণ। কৃষ্থ বিলেখনে ২, 

ক্র্ষণে ২, বিষয়ান্তর হইতে ক্মানয়নক্ষে আকর্ষন বলে ) ক্কার+নকৃন্দ 
কষ, পু । প্কৃষি ভূবাচক এবং ন নির্মতিবাচক শব, এ ছইগেক 
এঁক্য, অর্থাৎ, যাহা! হইতে নিবৃ তির উৎপত্তি কয়, সেই পরর্রহ্মকে কৃষ্ণ 
বরে ।” পুরাণের এই প্রস্থাণবচলে লীদেবকীদন্দম ও প্রীযশোদণ-. 
নম্মব-ক্প পরক্রন্ধ | পনিগ্রহাস্থগ্রহ-সমর্থ-পরম-সচ্চিকাসন্দ-বিগ্রহ/ বাহার 
আজি নাই এবং ছিনি সকলের ব্যাদি, লকপ-কারণের কারণ 
খোৰিন্দই সেই ক্ঙ্।* ভ্রীবহ্ধদংক্তান্ম বর্ণিত এই বচন-বলে 
সঙ্জিকানন্দ,শরীরধারী গোবিদই পরহমপর-স্কক। কৃষফ-শবের অন্যান? 
বিদুতবিবর্ ভীগুকদেব-গোসাসি-প্রোক্ত শীপরমহংস-সংরিত। মদ. 
ভগবত মহাপুতাণ, উশত-যাহজী-সংহ্তাভ্রীঘহাভারতান্তর্গতত্রীহস্থি- 

. বংগ, ভীরাগরতাসৃত। € বৃহৎ নু) গুহ, ভ্রমর ও ভীভগব্ৎ 
সনের এবং ভিগোশাজতাগনীচ বিশ্বগ্রকাশ। পরতৃকিরানথে ছিশের পর্ন 
জোঁচন! সহকারে এদশিত্কা সইবেক॥ অইন্ছলে: উক্ত : গাজার 
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স্ধীর্ন-পশের :: অর্থ-বিবযণ খাত বাত ও দৃত্যাদি সহকারে, 
সধ্যকৃপ্রকারে 'ভ্রীহরিক আম-গুণ-লীলা-আমির উচ্চস্বরে গন খাঁ 
রশিতনকষে সম্ধীর্তন বলে। সঙ্থীত্তনের মাহাত্া, য্গা--ভীবৃহনরননিয় 

পুরাশে। সন্বীর্ভনের ফানি শুনিয়া হাহা দৃত্য ক্ষরেন, তীহাদের 

পাদ-রূজের শ্পর্শমাত্রেই পৃথিবী পিতা হয়। প্রীপান্থে, পরনাস্মা 
প্রীকষ্চের নামনন্ধীর্ভন যে স্থানে হর, সেই স্থান পবিত্র হয়, সুত্র, 
সেই স্থানে মৃত ব্যক্তিগণও মুক্তি লাত করে। ভৃমণ্ডলে ভ্রীকুষ- 
সন্কীর্ভনের বিবরণ-গ্রচার ভীনায়দ-পঞ্চরাত্রে উক্ত, যথা- জীপুকরতীর্খে 
মুলিগণ' ও দেবগ্বণের সহিত লন্মিলিত শ্রদ্ধা বলিয়াছিলেন, খৎস 

নারদ! বীণার ধ্রনিসহযোগে ভ্ীকৃষ্ের উৎকৃষ্ট ও পরমপবিতক 
বসমর-লীলা-সকলের রসমন্ন-সংগীত-পন্য গান কর, মুমিগণ এবং দেষগণ 

ছাহা শ্রবণ করুন| অহো নারদ! শ্রীরৃষঃসঙ্কীর্তন দীপ শীত আব 
কর, উহা! শ্রবণমাত্রেই, সগ্তমপুরুষেরর সহিত প্রকর্ষেতে এ বক্তা! 'এবং 

শ্রোতাদদিগকেও পবিত্র করে, বিশেষতঃ যে স্থানে শুীতগবমামখ্তখের 
সক্কীর্ভন হয়, সেই স্থান, অতিপবিত্র ও মঙ্গলকর, .. এবং সগুগয় 
তীর্থই 'সেই স্থানে শুভাগধন পূর্বক উপস্থিত হয়েন। অথচ দূর 
হইতে ততৎকীর্তনধ্ধনি শ্রবণ করিয়াই গরুড়-ভয়ে ভীত, .ভীষণবিধধন্- 
সর্পগণের তুল্য, সর্বপ্রকার-পাতক-আদি-সমুদয় দূর হইতে ন্ছদুকে 
পলায়ন করে। 'সেই দিনই, সফল, ধন্ত ভ বশন্বর এবং মঙ্গলের 
বিধাতা, যেহেতু ভ্রীকঞ্ণ-সন্বীর্তন-দিনে আধুঃ-ক্ষর হয় না, বিশেষ, 
আর কি বলিবার আছে, দেখ, শরীফের নাম এবং গপালিক় উঠ” 
স্বয়ে ববতিত হওয়া স্থানে পঞ্চত্ব পাইলেও, সৃতব্যকিক পক্ষে, উছী: 
মুক্তিগ্রদাপ্নক তীর্থ হনব, যেই স্থানে পাঁপযাত্রই খাঁকে না, পুর্য- 
সমুদয় বুস্থির-ভাবে বাপ করিতে থাকে, শতকাংই সেই স্থানিটি 
তপস্থী এবং ব্রতীফিগের, ভপন্তা ও অত আফি সংকর গনুঠাদেক 
অতি উত্রষ্ উপযুক্ত স্থান । পাীগণের শরীরে মহাপাতক, আজি 
পাক, এবং উপপাতক এই ভ্রিবিধ পাতিক গ্লাকে, কিন্ত ভ্রীযাফের 
স্ধীর্তন, খ্যান বা মন্তগ্রহণ, ক্ষরিলেই' উহান্ম প্রভাব উক্ত জিখিধ 
লাখিগকার পরিজ ই এবং পপ হইন্ডে সুই : বিশেষতঃ ইহা 
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'সজ্জাভব্য যেও যত: সক্থীর্তন ক্রীরেহত ইত্যাদি প্তজ স্জিহিতো ইক 
প্বং' “সর্ব্বনি তীর্বানি বদস্তি তর হত্চ্যুতোদারকথা-প্রসঙ্গঃ* ইত্যাদি 
প্মাণবচনে সন্থীর্তনে, শ্রীমচ্চৈতগ্রহরির নাম-লীলা-রস সম্ধীর্থনে 
সা্জসোপাঙ্গ  ীছান্চৈতত্তকৃষ্ণ প্রত্যক্ষরূপে অধিঠিত হয়েন, কুতরাং 
ভলঙ সঙ্েই শ্ীগ্গা আদি পুণ্যভীর্৭থ মাত্রেই অধিষ্ঠান হইবার 
রিধয়ে আর কোনও সন্দেহ পহিল না ॥ এ্রতশ্রীনাম-সম্থীর্ভনে ভীরু 
ঠৈত্তস্ত মহাপ্রভুর গ্রতাক্ষরূপ-অধিষ্ঠান্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ বিবেচনা 

করিলে দেখা যাঁর যে, যদিও অখণ্ড ও ব্রক্ষাগব্যাপি পরমপিতা৷ ও 

পরমমাতা-রপী প্রীকষ্ণ, প্রীরাম, প্রীবাহুদেব ও প্রীচৈতন্ত মহাগ্রভুর 
প্রভৃতির আবির্ভাব-কালে, শ্রীমভাঁগবত ও জীরামায়ণ প্রভৃতি প্রন্থের 

বনে জানা যায় যে, শ্রীকধ্। ব্রজেজনন্দন, শ্রীনন্দ ও শ্রীমভী 

. ফাশোদাকে, জীবাজুদেব-বাপে 'জ্রীবজুদেব ও ভ্রীদেবকীকে, এবং 

ভ্মরাম-রূপে জীমন্মহারাজ. দশরথ ও ভ্রীকৌশল্যাকে পিতা মাঁভা। 
ঝ্ীকার . করিয়াছিলেন, এবং শ্রীমন্লবন্ধীপচন্দ্র বিশ্বন্তরের শচীগর্ত 
সিন্ধু হইতে গ্রীজগন্লাথমিশ্রের ভক্তিসাহায্যে আবির্ভীব বিষয়ে বর্ণনা 
আছে, তথাপি শ্রীসলাতনবৈষবধর্মীবলম্বিবৈফবগণের পক্ষে বিশেষ- 
বিচার-সহকারে পর্যযালোচন। করিয়া দেখা, উচিত ও কর্তব্য যে, 
উক্ত সকল বিষয়ে অনুসন্ধিংসা থাকিলেই সর্ধাভীষ্ট লিদ্ধ হয়, দেখ-_ 

শবৃন্দাবনঘাসপণ্ডিতঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্ভভাগবতে প্রথম মঙ্গলাঁ- 
'ভরণে প্ধিক্ফ,ট-বর্ণিত আছে যে,__”আজাঙগুলদ্ষিততুভৌ কনকাবদাতৌ। 
ৃ সঙ্ীর্ভনৈরুপিতরৌ” ইত্যাদি শ্লোক ।” ইহার তাৎপর্য: আলোচলা 
করিলে “যদিও সরলভাবে এই অর্থেরই প্রভীতি হয়, যে সন্থীর্তনের 
আক্ছাত্র: সভা: পিতভা-রূপী শীমদ্গৌকাঙ্গমহা প্র ও উ/নিত্যানন প্রস্থ, 
দস ইহার অন্তসিবিষ্ট: হইয়া দেখিলে ইহাঁও অবিদিত থাকিবে 
উবে, আনধীর্ভনই- স্ক্ জকষাটৈতরামহাপ্রতুর ও জীনিত্যানন্দগ্রতুর 
আকসা পিতা, ও :নাতা। এই অর্থও সুসঙ্গত হইক্েছে, যেহেতু 
. গু ভগবানের -.পনাইছং তিষ্ঠাি- 'উবকুষ্ঠে 'যোগিনাং 
(জুদক্কে ননচ$ অন্তক্জা ঘর পাকি (তত্র “ভিঠাষি নারদ 11” “হই 

ধির্দেশ জরা । ছে'মারদ £-সানি ৈকুষ্ঠে-অবস্থিতি করি লা এবং 
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ফোঁগিগণপের . হৃরয়েও দেইভাবে প্অরস্থিতি. করি তা।- কিসজাষার 
ভ্তঙাশ যে স্থানে গান করে, মই হ্যানে: আখি বিভ্য অবস্থিত । 
এই প্রীয়ুখ প্রচারিত আদেশে দুষ্পষ্ট : প্রতিপন্ন: হইল. ধে,' খৈ 
স্বাদে, শ্রীনা-যন্ধীর্তন হয়, সেই স্থানেই... শ্রীভখবানের আবির্ভাব 
হয়|. বিশেষতঃ ভ্রীমদগৌরাঙ্গনুন্দরক্ূষের 'দৈহ সমুদ্র়ই সস্থীর্তন- 
তজনপ্রেম-মাধূর্যায়, ইহা প্রীদননাতনবৈষ্ঞবপ্রস্থমাতরেই বর্ধিত আছে। 
আর দেখ, কবিকর্ণপুরের প্রণীত ভ্ীআননধুন্দাবনভম্পূর মঙগলাচরণে 
তৃতীকপ্লোকে “মাধুধ্যৈর্মধুতিঃ সুগদ্ধিভজনন্বর্ণাস্থজানাংবনং, কারুণ্যা- 
মৃতনির্ব্ৈরুপচিত্তঃ সংপ্রেষহেমাচলঃ 1 : ভক্তানভোধরধোরশী-বিজয়িনি 
নিষম্পশম্পীবলি, দেবে! নঃ কুলদৈবতং বিজ্গরতাং চৈততাকফ্চোহারি2 | 

ইহাতে শ্রনামসন্বীর্তনম্বক্বপবিধাক় যেস্থানে সন্গীর্তন, সেম্থানেই ক্ঠাহার 
যে অবস্থান, ইহ! যাবতীয়-বৈষ্ণব-শান্ত্রের তাৎপর্য সর্ধবাদ' নিপাস- 
পুর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত স্থির নিপ্লিত রহিরাছে, বিশেষতঃ জ্ীসনাতন-বৈষণব- 
শানে মীমাংসায় সিদ্ধাস্তিত এই মত যে,. প্রীসঙ্থীর্ভনই শ্রীকষণ- 
চৈতন্ত-মহাপ্রন্ভুর পিতা ও মাতা শ্বন্ধপ, ইহার ভাৎপর্যয এই, যেস্থানে 
ভ্রীনাম-সন্কীর্তন যথাবিধি-সদাঁচারসহকারে সম্পাদিত হয়) সেই স্থানে 
জকব্ঃ-চৈতন্ত-ভগ্রবান আবিভূতি হইয়া প্রত্যক্ষ হয়েন, স্ৃতক্লাং 

শ্রীনাম সন্কীর্ভনই তাহার আবির্ভাবের প্রধান-কারণ-বিধায় সকলের 
শ্রী্কষ্ণনামসন্ীর্ভন করা কর্তব্য, বিধেয়, ও উচিত এবং সর্ধথা 'আব- 

শ্তক। দেখ সন্কীর্তনপিতা শ্রীকৃষচৈতন্তনামে সন্বীর্নে শ্রীহরিদাস ঠাক 
রের উচ্চৈ: সম্কীর্তনবিষয়ক বিধরণের বিষয় ঘথা, শ্রীচৈতনঙাগৰকে, 
“হরিনদী-গ্রামে এক ত্রাহ্মণ ছুর্জন | হরিদাস দেগ্গি ক্রোধে :বোলরে 
বচন ॥” অয়ে হরিদীল ! একি ব্াভার তোমার ।.. ডাকিয়া যে লা 

লহ, 'কি হেতু ইহার ॥ . মনে' মনে জপিবা,' এই সে ধর্শা হয়।, 
জাকিয়া লইতে নাম "কোন্ শাঙ্ে কয়: কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া 
লইতে । এই ত পণ্ডিত-সতা! বোলহ ইহাতে ?* ' হিঈীর্দ-বোলেন 
ইহার যত তত্ব। তোমরা সেজান হনিনামের 'মহতয ॥.. তোমগ্জা 

আধার .সুখে - গুনিএা যে আমি । বলিভেছি- বর্দিবাও সুধা: কিছু 
আনি। উচ্চ করি লইলে শতখণ পুণা. হয় ''পোধি ন্বিহেশাত 
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টিন এন সহি পট, শতগববেৎণ দ্্ আর্থ 
প্উচচস্বনে নাক এহ, ক্যিলে শাতগ্চণ,. ( খুণ্য )" কুইক] থাকেন ১. 

বিএ নোলে: পউচ্চনায় করিলে উজ্জার | . পহগুণ পুগ্য হয, ফি হেনছু 
ইহাত্ব হযিষাস: 'বোলেন, “শুন্হ মহাশয়! থে তন্ব ইহার বেদে 
ভাগ্রুবতে কগ্।” “সর্বশান্্. স্ফুরে হরিদাসের 'ভীমুখে। . লাগিল! 

কপ্সিতে ব্যাখ্যা, ফফাবজ-নুখে 7” “গুন বির! যকত গুদিলে কৃবঃ- 

নাম.। পু, পক্ষী কীট যার ভ্ীবৈকু্ধায ॥ 
খাতি চীাখবতে বম (৩1১৭) সন ব্যখ্যা ₹- 
প্বস্ধাম খৃকদখিলাদ্ শ্রোতৃনান্মানমেব চ। ন্তঃ পুনা্ি কিং 

ভূর ল্পৃ্ট: যন হি তে” ২1 টাকা কিঞ্চ ত্বৎ পাদ্ান্ধেন সাক্ষাৎ 
পপৃষ্টোইহং শ্যলোকবর্তিনঃ অন্ঠান্ গন্ধ! হবম্পর্শেন রতার্থরিধ্যামি, কিসুত 
ছাত্মানম্? ইত্যাহ, বন্গামেতি। নাষৈক অপি, গৃহ্ুন ইতি বর্থ* 
মাবদ্ষেন সম্পূস্বাণেক্ষা, অখিলান্ ইতি অধিকারাস্যপেক্ষা, সন্ত . 
ইত্তি ফালাপেক্ষা চ। শ্রোতৃন্ ইতি কেবল শ্রবণপ্রাণ্থিরেব ক্মভি- 
প্রেত! । ইবার্থে এর; আস্মানমিবেতি দৃষ্টান্তত্বেন শ্রবণকীর্তনয়োঃ 
ছবিশেষোক্ত্যা মাহাক্ম্যবিশেষঃ হুচিতঃ। চকারেশ তত্বৎ সগ্বন্ধিলোষপি । 

ভন্ত পর স্পুষ্টঃ সন, ভূয়ঃ-_অধিকং বথা স্তাৎ তথা, সর্রধানেৰ 'তান্? 
হি ছিশ্চিতং, পুনামীতি কিং রক্রব্যমিতার্থঠ ॥ ২ ॥ 

উহার অর্থ। জব, খবাহার :কেরল একটিমাব্রও নান উচ্চারখ 

ক্ধিজেই। বৃ্ীর্জীনকারকের আত্মাকে এবং তদ্রুপ সমস্ত শ্রোস্ববর্থ 

এবই-নডৎনহসর্থীতি পক্ষেও অই পাধন করিয়া থাকেন, সেই তোমায় 
চ্বণম্পৃষ্ঠ হইয়া আমিও. যে, টা না টার গন 
হরির, ভাহাত্ব আর বৈচিত্র কি. | 
পপ পক্ষী, কটি আদি, বলিতে না পারে। গুনিনে, সে 

হয়িলার ভাতা, সদ যে? ৮ জুপিলে সে কুষ্চমাম আপনে সে তপ্সে। 
উচ্চ সম্বীতানে: পর-উপকার করে? অআন্তব, উচ্চ কি, বার্ন 
কিস শতখ্রপন্ফল_ হয, সর্বশান্ে বোলে ॥ ৭, ্ 
4 তকথাছি, উীবারবীছে হলাম ব্যক্যম্স্গতো হরিনাম স্থানে _. 

জাগারিকঃ।. আন্মানক গুমাতুযকর্পন ততৃন্ পুয়ান্তি ৮*7) থক ও 
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টকা সজপন্ধ ইতডি। হস্সিনামানি 'অপতঃ-লখু উচ্চারছতো জবাৎ 
উচৈর্ধপন্ জবঃ শতাছিকো ছরক্ীতি, স্থানে-বু্তমূ। ্ভৎ কিঃ? 

ফতঃ কেবলং হ্রিলাদ জপন্ আআত্মানমেন্য পুনাতি, উচ্ৈঞ্জপন্ধ : 

আন্জারং তথা €প্রীতৃন্ আপি পুজাতি। আতন্ , শতক্খণাধিকত্থং 

সাম্প্রতমেব। শতগুণাধিকমিতি পাঠে শতগুধাধিকঙ্ ফলদ্ ভতী- 
ত্যধ্যাহার্ধ্যহ্। উচৈর্জপদ্ক কীর্তনমেব ) বখোঞ্ং শ্রীদক্তিয়সীসৃক্- 
সিদ্ধো পূর্ববিষ্তাগে ছিতীয়লহধ্যাং ভ্রিবইিতগাঙ্কিতে গ্োকে 'নামরূপ 

গুণাদীনামুচ্চর্কীধাতু কীর্তনম্।” ইতি, তত্রৈধ পঞ্চবহইিতযান্থিতে 
প্লোকে- “মন্ত্র সুলদ্ু্চায়ো জপ ইন্্যতি ধীরতে । ইতি চ॥ 

ইহার অর্থ। হরিনাদ-জপ পরায়ণ জলের অপেক্ষা উচ্চৈগ্বর়ে হুরি- 
নাম-জপকারী বে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্তি-বুক্ত । কেন না, জপকারী 
কেবল আগনাকেই পিত্ত করেন, স্থান্ উচ্ৈঃদ্ঘরে জপকারী 
আপনাকে এবং আোতাদিগকেও পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ 

“জপকর্তা হতে উচ্চ সবস্ীর্তদকারী। শতগুণ বিক পুণে 
কেনে ধরি ॥ গুন বিপ্র!. যন নিয়া ইহার কারণ। জপি আপনারে 
সবে করয়ে পোষণ ॥ উচ্চ করি 'করিলে গোবিন্ব-সন্কীর্তভন। অন্থ- 

শাত্র গুলিয়াই পায় বিমোচন | জিহ্বা পাঁইয়াও, নর বিনে সর্ধ- 

গানী। না পারে বলিতে কৃষ্-মাম ছেন ধ্বনি ॥ বার্থ জলসা 

ইহাক্া, নিস্তরে হাহা হৈতে। বোল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম 
করিতে ॥ কেছে! আপনাকে মাধ করায় পোবণ। কেহো ব! 

পোষণ করে সহ্শ্রেক জন ॥ ছুইতে কে বড়, তাবি বুষহ আপনে । 

এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সন্বীর্ভনে ॥* সেই বিপ্র গুমি হরিধাসের 

ফখন। বলিতে লাগিল ক্রোধে বস্থা-ছর্ববচন 1৯ শ্ন্রশন কর্জী এবে 
হৈল হন্সিদাস। কালে কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ? খুগ শেষে 

শু্রে বে করিব বাখানে ৪ এখানেই ভভাছা দেখি, শেষে আক 

কেনে॥ এই পে আপনারে প্রকট করিয়া । ধরে ঘরে ভা 
হজাগ খাইস্ বুরিদা॥ হে. ব্যাখা: করিলি তুই” এ খনি না. জাগে । 

 স্বকে ভার জাক কাটি ছড়ো 'গুকি- আগে ক. দি খ্াদিযের 
খুটজ হরিবাস । “হরি” বলি উবু হইল ছিছু ছার পদ 
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আরি কিছু নাকে ন! করিয়া)“ ভলিলেন- উচ্চ করি : কীর্তন পাইয়া 

যে:র/:প্ািপসভামধ/লেছে। ..পাঁপম্তি | ” উচিৎ” উত্তর কিছু নাঁ 
কিল ইন্থি। এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ 'নাঁম' মাজা এই” সব জন 
যননানার, প্রান্থ॥ কলিযুগে রাক্ষস সফল হিরা অন্মিবেঞ 
ভুলের হিংল। করিবারে। ৰ 

স্তথাহি প্রীবরাহপুত্বাণে শ্রীষহেশ্বর-বাক্যং-_প্রাক্ষপাঃ কলিমাত্রিভ্য 
জারস্তে ্ র্জবোনিবু 1 উৎপ্না- ত্রাঙ্গধকুলে বাধস্তে শ্রোত্রিক্নান্ 
কুশন ৮. খ্মহ্ক - টাকা ' রাক্ষসা ইতি । অত্র শ্রোতরিয়াণাং কৃশত্ 
তাবৎ বেদাধায়নাদি-স্বধন্পরিহীনত্বমের ১ _“জন্মনাঁ ত্রাঙ্গণো জে়ঃ 
সংস্কারৈ ছিল উচ্যতে | বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেৰ 
হি” আ্রপালোতরথণ্ডে ১১৬ অধ্যায়ে ইত্যত্র, “একাং শাখাং 

সকল্াং বা ষড়(ভিরজৈব্বধীত্য চ। বটকর্দনিরতে| বিপ্রঃ শ্রোতিষে। 
নাম ধন্বিৎ ৪ (দশা কমলা-করে ) ইত্যতর চ বেদাধ্যয়নাদি-ম্বধঙ্থ 

পরিপালনত্বমের শ্রোত্রিকন্ত শ্রোত্রিয়ত্বং নিরূপিতং শাস্ত্রকৃপ্তিঃ, কলি- 

গ্রভাবেন তন্বর্দাপরিপালনাৎ  তেষাং কাশ্তং সঞ্জাতমিত্যবগন্তব্যম্। 
যদ্ব! শ্বল্পসংকতমেবাত্র তেবাং ক্ৃশত্বম1 কলৌ খলু-ব্রাহ্মণ। বেদবিদ্যা- 
বিহীন! ভরিম্তস্তীতি পুরাপেতিহাঁসাদিযু বহুশঃ প্রদর্শিতমন্তি ॥ 

ইহার অর্থ । বাক্ষদগণ, কলিষুগ অসমর পাইক্সা ত্রাহ্মণ-যোনিতে 

জন্ম গ্রহণ. করে; মার সেই ব্রাঙ্গণকুলে উৎপর হইয়া, কাল- 
প্রভানে বাঁহাদিগের ঘশবিধ, সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস প্রস্ৃতি অখব! 

বাছাদিগের... সখ্য কশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই শ্রোজিক্স- 
কুলকে বাধ) প্রদান করিতে থাকে ॥ ৪ ॥. 

এ সব-বিপ্রের ম্পর্শ কথা নমস্কার | ধর্শশান্ত্রে সর্বখ! নিযে 

্ কিবার/" রে 
৭ কারি ক্ষপুরাণে সিকি টি নী 
ফেএবৈষবাঃ। ভেধাঁং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জন ॥ ৫: ১ 
, ইয়ার র্খ।. এ. খুবিষয়ে, ধিক “আয় কি রলিঈ- ্ রান্মণ-হইযাঞি 

বা, জবৈষর, শয়াদরশতও “তাহার পাভাহপ: ৪ হবি 'পন্ধিৎ 
জি কছিকেকে 4 . 
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এক ভ্রীনাম্ন্ধের উচ্চারণরর্প অর্চনাতে, সর্বধ! পরাধীন 
ও বিনা ভোগে প্রারদ্ধে ক্ষ হইয়া পরমানন্দপ্রান্তি হয়। তথাছি 
সর্্বাপক্সাধতঞননামক-ভ্রীকক্খনাম-ক্তোতে |. নিখিঙ-ক্রুতিঘৌলি-রস 
যালা,-ছ্যতি-দীরাজিত-পাদপন্ষজাস্ত ! অনি মুক্তকুলৈকপাস্তমানং 
পরিতন্থাং হরিনাম সংশ্রপধানি ॥ ১ ॥ জয়! নাষধের ! মুনিবৃন্দগেয়,? জন 

ক্বঞ্জনাযর় পরষাক্ষরাকতে । ত্বমনাদরাঁদপি মলাগুদীক্িতং নিখিলোঁ 

শ্রভাঁ্পটলীং বিলুম্পসি 1 ২ ॥ যদাভাসো হপ্যু্ভন কবলিত ভবধবাস্কি- 
বিভবো, দুশং তত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণস্বিনীম্। জনন্তন্তোদাত্বং 
গতি ভগবন্নামতরখে, কৃতী তে নির্বক্র,ং ক ইহ মহিমানং 
প্রভন্বভি ॥ ৩ ॥ বদ্ধক্গ-সাক্াৎক্কতি-নিষ্ঠয়া হপি, বিনাশম্বাপ্াতি 
বিনা, ন ভোটগৈঃ। অপৈতি নামন্ফুরণেন তত, প্রারন্ধকর্ম্মেতি 
বিরৌতি বেদ ॥ ৪1 অঘদমন-যশোদানন্দনৌ। নন্দস্ছনো, কমল 

নন্গন-গোপীচক্র-বৃন্দাবনেক্তাঃ |. প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিভ্যনেক-স্বরূপে, 

ত্বপ্নি মম রতিরুচ্চৈর্ধতাং নাঁমধেয় ॥ ৫ ॥ বাচ্যং বাঁচকমিত্যুদেতি 
ভবতো! নাম-স্বতরপ-হুরং,পুর্বপ্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। 
বস্তশ্মিন বিহিতাঁপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তাত্তবে,-দাস্তেনেদমুপাস্ত পোহু- 
পি হি সদানন্দস্ুধৌ মজ্ফ্রতি ॥ ৬1 হুঙ্গিতাশ্রিতজনার্তিরশিত্বে, রম্য- 
চিদ্ঘন-্ুখ-স্বকূপিণে। নাম গোকুল-মহোৎপবাক় তে, কৃষ্ণ-পৃর্ণবপুষে 
নমো! নমঃ ॥ ৭1 নারদবীণোজ্জীবন হুধোষ্দি-নির্ধাস-মাধুরী-পুর | তব 
কষ্ণনাষ কামং প্কুর মে, রলনে বসেন সদা! ॥৮1 ইতি সর্বাপরাঁধ- 
ভগ্রননাধক-কককনানাইকাস্তোত্রস্ সম্পূর্ণস্॥ শ্রীবপগোস্বামিকত স্তব- 
মালাগ্রন্থে ॥ ৃ 

নামাভাঙ্গেনাপি ভে যোগিমৃগ্যা, ঘুক্তিঃ স্থাদিত্যাছরামাক় 
বাচঃ। ভদ্্যাখ্যাজে মহমীশ প্রদস্ভাঃ, দবশ্মিন্ ভক্তিং নাধিকং ত্বং 
প্রধাচে ॥ ভগরক্লাম স্তৌতি নিখিলেভ্যাদিভিঃ1 হে হরিনাষ ! ত্বাং, 
'অহহ পরিত$ সর্বভাবেন সংশ্রয়ামি।' ছ্িখিলাঃ ভ্রুতিমৌলয়্ঃ উপ- 
নিব এব কত্ধালাস্তানাং ছ্যক্তিভিঃ নিরাজিতঃ পাফপন্কজয়োব্বন্তো 
নরূপ! লীম! যন্তেতি বাঁচ্যেন সহাতেদাদিদং বোধ্যং |: “ত্র ুগ্িধরাঃ 
কম” ইতি শ্মরণানমুত্তীনাং নিখিলানাং বেদানাং যৌলিফু শির্ঃযু বা 

রর ও 
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রররমালান্তাভিরিত্যপরে। শ্রততসবশ্চ "সর্ষে বেদ! হত পদমীষনন্ীগ- 
ত্যাধ্যাঃ। তাৎপর্যেণ পুমর্থভীবেন তাঁভিঃ প্রতিপান্যেতিভাবঃ ॥ 
বাং কিনতুতমিত্যাহ, মুক্তকুলৈরপুযুপাশ্তমানমিতভি। এপতৎ সাম 

গাশ্থনান্ডে। “নিবৃত্বতর্ষৈরুপশীয়মানাৎ” । ইতি “এততির্বিিদ্যমানালাষিচ্ছ- 
তামকুতোভয়ং। যোগিনাং নৃপনির্ণীতং হরেরনামাস্গকীর্ভনমিত্যাদি” 

শ্রুতি স্থৃতিত্যঃ । যোখিনাং ভব্দযোগভাজাং মুক্তানাযিত্যর্থঃ 1:১1 ননু- 

ছুর্িতাজ্জান্তায় তে, 'কখং সংশ্রয়ং দাক্তামি তত্রাহ জয়েতি। হ্থে 

নামধেয় ! হে খুনিবৃন্দগেক 1! ত্বং জদ্র়। দছুরিতরাশিনির্দাহকৃত্য 

লঙ্গণং স্বোৎকর্ষমাবিস্ুর্কিতি ভাঁবঃ। অনাদরাৎ পাক্ষেত্য-পরিহাশ্তাদ্দি- 

নাহপি মনাগলমেবোরীরিতমুচ্চারিতং সৎ ত্বং নিখিলানামুগ্রতা- 
পানাং লিঙ্গদেহপধ্যস্তানাং পটলীং বিলুম্পসি নাশয়সি। “সাঙ্কেত্যং 

পারিহান্তত্বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুষ্ঠনীমগ্রহণমশেষাঘহরং 
বিদূরিতি।* “পরিহ্থাসোপহাসাগ্ঘৈর্বিষ্ণের্নাম গৃণস্তি ষে। কৃতার্থা- 
স্তে হপি মস্থুজা-স্তেভ্যো হপীহ নমো নমঃ” ॥ পপ্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টে। 
যথাখনলকণো দহেৎ। তথোষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘমি* ত্যাদি 
স্বুন্তিত্যঃ। তথা চ স্বপ্রভাবং স্থৃত্বা মাং পুনীহি ত্বদ্যশঃ প্রচারকো। 

হহমিতি ভাবঃ ॥ জনরঞ্রনায় 'পরমাক্ষরাকৃতে ইতি দয়ালুত্বং ব্যজ্যতে । 

পরষ্ক্ষরেভ্যজ শকন্ধরাদিত্বাৎ টেঃ পররূপত্বম। “ও আন্ত জানস্তো- 
নাম চিত্বিবস্ত ন মহস্তে বিষ্কো! ব্ুমতিং ভজামহেশ ইতি ক্রতেঃ। 

“সকলনিগমবল্লী-সৎংকলং চিৎস্বরূপমিতি” ম্মরণাচ্চ। চিদাম্মরকাক্ষরা- 

কারং নাষ। যথ! লামিনঃ কুষ্কম্ত চিন্রপন্ত হংস-শৃকরাদি-বপুশ্চি- 

জ্রপমেব তদ্বৎ ॥ ২৭ .ন চনামাঁভাসঃ পাপান্তেব দগ্ধা নিবর্তত্তে অপি ভূ 

বাঁচে তক্তিঞ্চ প্রকাশরতীত্যাহ যদিভি। হে ভগবশ্নামতরাণে ! 

হেক্ুষ্ণনাম-হূর্য! ইহ জগতি কঃ কৃতী পণ্তিতো। জনন্তে উদ্দাত্ত- 

সু্জং মহিানং নির্বক্ত,ং প্রভবতি ন কোপীত্যর্থঃ। কুত ইতি 
চেত্তত্রাহ।  যন্ত তবাভাসং সাক্ষেত্যাদ্িভিরুচ্চারণং, কবলিতো 

্রস্তো ভবধাস্তবিভরঃ- সংক্তিরিব সম্পদ যেন ততাঁদৃশঃ সন্ তত্বা- 

 স্বানাং ত্রদৃষ্টিহীনানামপি ভক্তিপ্রণসিনীং ক₹্চভক্তিবিধ্াং দৃশং 
শ্রক্ঞাং' দিশ্যার্গয়ভীতি । তববেদুশে মহিষ্কি 'বিজ্োহপি 'সংশরীতি 
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বিনা ত্বতত্ববিছুপদেশীদতো। : বিবন্ত,ং ন প্রতবক্জীত্তি ॥ 
এতধ-পদ্যার্থশ্চ। ৩ আন্তেতি শ্রুতৌ বিশ্ফুটঃ। আঁ ঈষৎ সাক্ষে- 

ত্যার্দিভির্নাম ক্রুৰতাং .. বিসু-বিষয়ক-স্থমভি-লাভাংভিধানাৎ,॥ ৩। 
অধৈকাস্তিকভাবেনোপাসিতং না ভোঁগৈকবিনাশ্তষপি, প্রারন্ধং 
বিনৈব ভোগাছিনাশকতীত্যাহ যদিতি। যয়া ত্রক্ষণঃ পরমষাত্মনঃ 

সাক্ষাৎকৃতিঃ স্ডাতগ়াৎপ্যহবিচ্ছিন্নতৈলধারাবৎ-প্রবৃত্বয়া নিক রঙ্গ 
চিন্তয় যত প্রারন্ধং কর ভোগৈর্বিনা ন বিনাশমায়াতি | হেনা 
ততে স্ষুরণেন জিহ্বাদৌ ভাসনেনৈবাপৈতি দুরীভবতি বিশ্লিষ্যতীত্তি 
বেদে! বিরৌতি, নিগদতীত্যর্থঃ। ব্রক্ষবিদ্যয়াহভ্যুদিতয়। সঞ্চিত-ক্রিত্ব- 
মানয়োঃ পুণ্য-পাঁপয়োঃ বিনাশাঙ্জেযী ভবতঃ। “উভে উহৈবেষ এত্তে 
তরত্যস্বতঃ সাধ্বসাধুনীতি” শ্রুতেঃ | ফলদানায় প্রবৃত্তে পুণ্যপাপে 

প্রারন্ধং কর্ম্োচ্যতে। তত্ব, ভোগেনৈব ক্ষীয়তে নতু ব্রক্গবিদ্যয়। 
“তস্য তাবদেব চিরং যাঁবন্ন বিমোক্ষ্যে” ইতিশ্ররতেঃ, এবমেব নির্নীতং 
ভগবতা হুত্রকারেণ। “তদধির্গম উত্তবপূর্বাঘয়োরঞ্লেষবিনাশো 
তথ্যপদেশাৎ। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেধঃ পাতে তু। অনারন্ধকার্যে এব 

তু পুর্বে তদবধেরিতি |” এবামর্থাশ্চ। তদধিগমে ব্রহ্মান্গভৰে সতুযাত্তর- 

পূর্ববয়োঃ ক্রিয়মাঁণসঞ্চিতয়োরঘয়োরঞ্লেষবিনাশো স্তঃ। তত্্যপদ্দেশীৎ 
শ্রুতৌ তথোক্তেরিতি। ইতরস্য পুণ্যস্যাপ্যেবমসংক্লেষো বিনাশশ্চ 
দেহস্য প্রারন্বপ্নচিতস্য পাতে তু মোক্ষঃ স্যারদিতি পুর্বে অনারব্ধ- 
কার্যে সঞ্চিতে পাপপুণ্যে বিদ্যায়া বিনাশ্ততো নত্বনারব্ধকার্ষে চ 

তে।  তক্গাশস্য ভোগাবধিত্বাদিতি। তচ্চ প্রারন্ধং কর্ম নামোচ্চাব্রখা- 

দপগচ্ছতীতি । তস্যোদেতি নাম, স এবঃ সর্ধেভ্যঃ পাপেভ্যঃ উদ্দিত 

“উদৈতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ-পাঁপাভ্যো। য এবং বেদেতি” শ্রুতেঃ। অজ্ো- 
দেতি ভগবনামোপাসনয়া পসর্বপাঁপাপগমোক্কেঃ প্রারন্বস্যাপ্যপগমঃ 

স্পষ্ঠঃ। ইখমভিপ্রেত্য শাট্যায়নিনঃ পঠস্তি।' “তস্য. পুত্রাদায়মুপ- 
যস্তি . সুহৃদ: সাধুং কৃত্যাং ছিবস্তঃ পাপক্ত্যামিতি”। কৌীত 
কিন 4: “তৎসুককৃতহ্স্কতে বিধুস্থতে, তস্য. শরির] জাঁতয়ঃ -আুক্কৃভি- 

মুপয়স্ত্যপ্রিয়া হুষ্কতমিতি” ॥ এবমাহ ভগবান্: হজেকার: | প্সিতো- 

হ্যাপি. ' হোকেম্বাফুভয়োরিতি” | অজ্যার্থ। -.'একেবাং-..অসৈক্ণৃক্তিনাং 
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পরসাতুরাশীং বিন ভোগাৎ প্রারধারোঃ পুক্কতদক্কতয়ৌরক্লেঘো- 
ভবতীতি শ্বীকাধ্যম। হি বন্ধাত্তস্য ' ভাবদেব: চিরমিত্যাদিকা়াঃ 
প্রান্ধং স্চেগিনাশ্তমিতি বাস্ত্যাঃ শ্ুতেরন্যা ত্য পুত্রাগায়মিত্যা- 

দিক! তদর্থিকা শ্রুতিরস্তীতি ॥ ৪॥ তক্তেভ্যোধিচিত্রানন্দান্ প্রাক 
বছ্ক্ধপতগ়াবিরাবাদতিকক্ষণমি্ঘং নামেতি ভাবেনাহ ' অথেতি। 
ছে নামধেক্স! এবমবিতক্যমহিক্সি দ্বপ্ধি মম রতির্ধতাং। ত্বত্ষি 
কীদৃশি। হে অব্দমূন, হে ষশোঁদানন্দন, হে নন্দস্থনো, ইত্যেবমাদি- 

বিদাবনেকস্বরূপে হষ্ঠোত্তরশতাদিতাং 'প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ অতি- 

করুণ ত্বং তে স্ফুটমস্ত্যতত্বামেব সংশ্রপ্নাীতি ভাবেনাহ বাচ্যমিতি। 
হেনাম! ভবতস্তব বাচ্যং বাচকমিতি স্বরপছয়মুদেতি চকান্তি। 

বাচ্যং বিভুচৈতন্তানন্দাত্ক বিগ্রহঃ পরেশঃ। বাঁচকং কৃষ্ণ- 
গোবিন্দেত্যাদিকো বর্ণপ্রচচ্বঃ। তত্র পূর্বশ্ান্থাচ্যাত্তাদৃথিগ্রহাৎ। 
পরমেবং তাদৃখর্ণগ্রচত্বক্বপং বাচকমেব্ বয়ং ককুণং জানীমহে। কুত 
ইতি চেত্তত্রাহ। বঃ প্রাণী তশ্মিন্ বাচ্যূপে সমস্তাছিহিতাপরাঁধ- 
লিবহঃ কতাপচারবুনদো ভবেৎ। সো হপীদং বাচকম্বর্ূপমাস্যে- 
লোপাস্য সুখেনোচ্চাধ্য বিনষ্টতন্লিবহঃ সন্ সদানন্দান্থধৌ ভগবৎ- 
প্রেমনুথে দিমজ্জতি কৃতাঁর্থো ভবতীতি । “মম পাঁধানি লোকেহন্মিন্ 

শ্রহ্ধয়া যস্ত কীর্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটীস্ত ক্গমাম্যেব নসংশয়ঃ” ॥ 
ইতি ম্মরণাৎ। নামনামিনোরইছৈতং-তু । প্নাম চিস্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্ত- 
রসবিগ্রহঃ। পূর্ণ? গুদ্ধো নিত্যমুক্তো ইভিন্ত্বাক্নামনামিনোক্ষিতি” 
স্মরণাঁৎ] ৬॥ লম্ু নায়্যপরাধাদ্বাত্রিংশন্নাক্া! বিনশ্তেঘূর্নামাপরাধাঃ 
লাধুনিন্দাদয়ো দশ কেন বিনশ্তেযুক্সিতি চেত্তে হপি নায্লৈবেতি 
ভাববানাহ। হুদিতেতি। হে নাম! হে কষ! তে তুভ্যং নমে! 

 মকঃ। তে কীদৃশারেত্যাহ। শদিতে। বিনাশিত আশ্রিতজনানা মার্ডি- 
র্ ্ াশির্দামাপ্রাধাতে। যেন তশ্বৈ॥ "জাতে নাঁসাপরাধেতু প্রমাদেন 
দষ্ঠরঞচন। সদা! সকধীর্তর়ন্ নাম তদেকশরণো ভবে । 'লাষাপন্নাধ- 
 সুক্তানাং. নাান্ছেৰ হ্রস্্যঘসূ। অবিশ্রাসিগ্রযুক্তীনি . ভাস্তেবার্থ- 
.. কদ্াণি ৯1৯. যর্দিভি শ্মরণাৎ। বৃক্তানপরাধান্ ময়, সাসাং প্রতি 
কক্যো শিসিবতেন পর্ষহা শীবুকালি জন্ডানীতি বোধ্যং। “অপরাধ 
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বিুক্তোহি নায় যন্থং সমাচরেশ দিতি প্মরপাৎ+ পুলক কযুশাঙগ 
রম্যং চিদ্ঘনং যত সুখং ততস্বরূপিশে। “নান চিস্তামণিঃ কষ ইত্যামেইশ, 4 

পুলস্তে কীদৃশাক্গ। গোকুণ্য মহাস্থংসবো! হত্মাতশ্মৈ।. পুর্ণবপুষে ব্যাঁপ- 
কাম্ম।৭ ॥ অথ নায় ব্শ্মিন্ স্কু্তিং প্রার্থয়তি। নাঁরদেতি। মার- 

দন্ত বীণামুজ্দীবরতি চেঞতরতীতি হে তাদশ! স্থধোর্শিনির্যাস ইব 
মাধুরীপুরো বন্ত। হে কৃষ্ণনাষ! ত্বং রসেনানুয্সাগেশ মে ক্সনে 
স্কুর। কামং যথেষ্টং ত্বদ্গ্রহণে ন মে সামর্থ্যং, ত্বমেব মজ্জিহ্বায়াং 
বিরাজস্বেত্যর্থঃ। মুখ্যত্বাৎ ক্কষ্ণেতি নামঃ স্ফুপ্তিরস্তেহভ্যর্থিতা । “মায়াং 
মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং যে পরস্তপেতি* হচনাৎ ॥ অষ্টকপাঠফলম্্- 
কাঁদে ব্যক্তমব্ত্যতঃ পৃথক্ তন্নোক্কম্ ॥৮॥ ইতি শিখলমেব বিদাত? 
বিরচিত শ্তবমালাভূষণং নাঁম ভাষ্াম্ ॥ 

সমস্ত শ্ররতিগণের শিরোভ্ষণ-রত্বমালাযর কিরণদ্বারা অর্থাৎ চারি- 
বেদের শীর্ষস্থানীয় সামবেদের রত্বমালা ( ইতঃপুর্ব্বে লিখিত ) গাক্সত্রী 
তাহার কাস্তি, তাঁৎপর্যযার্থ, যথাবিধি স্বরাদি-সহকায়ে উচ্চারিত খ্বলি 

হারা তোমার পাদপন্সের প্রাস্ত অর্থাৎ শেষসীম! যে নথকাস্তি নীতা 

দিত হইয়া থাকে, এবং ইহ সংসারে নিত্যমুক্ত শ্রীনারদাদি খধিগণ 
এবং শ্রীভগবস্তক্তিযোগভাজী যোগিগণও সম্যক উচ্চারণ ও অভ্যাস 

দ্বার] তোমারই উপাসনা! করিয়া থাকেন। হে ভ্রীহন্দিনাম! ইহ! 
জানিক়্া ও শুনিয়া আমি সম্যক্ভাবে ভোঁমার আশ্রয় লই ॥ ১॥ 
ওহে শ্রীহরিনাষ ! মুনিগণ কর্তব্য-বিধায় সর্ব! তোষায়ই গান ফরিজ। 
থাকেন॥। এবং লোকসকলের মনোরগ্রনের নিমিত্ত তুমি কেবল 
অক্ষর আকার ধারণ করিয়াছ, অর্থাৎ তোমার সঙ্গীত হইতেই 
রাগ্ভক্কিরজ্িত অস্তঃকরণ আবিভূতি হয়। এবং অনাদরেও-তোমার 
অক্গ মাত্রায় উচ্চারণ করিলে ভগ্নানক উগ্র তাপরাশি সমত্যেয় অরথবৎ 

আধ্যাত্মিক খধিভৌতিক ও আধখিদৈবিক যে প্ুল-দৈহিক ব! লিঙ্গ 

দৈহিক আবি এবং ব্যাধি সংক্কাস্ত তাপরাশি-সমূহ, সে লমুধ কের 
সমূলে বিনাশ হৃইয়া, বিশেষরপে লোপ করিয়া থাকে! স্ৃতত্াং 

ছোঁঘার উচ্চারণকাঝি জনগণের পাপন্লাশিকে দগ্ধ করতঃ. মিজের 

উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়! জয়গীল হও 1২1 গানকাঁসির সর্ধতঃ জাঁপ- 
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কাঁরি-গারতী, পূর্য্যমগুলমধ্যবর্ডি“তেজ্বকপা, আর তুমি রূপ্্গেয 
পরমাধার, নমিরঙ্গন্ 1. হে শ্ীহরিনাম-ুর্ধ্য | আশ্চর্য্য উদয়, যে হেতু 
সন্ষেত, আফিছলে উচ্চারিত হইলে, উহার আভাঁসেও তুমিই তত্ব- 
জানদৃষ্টিবিহীন লোকেরও কৃষ্ণডক্তি-বিবরণ-গ্রণয়ন-পীল প্রজ্ঞা-চ্ফুঃ 

প্রঙ্গান কনিকা থাক। নুততরাঁং এতারদুশ অত্যন্ত তোমার মহিমা- 
কৌশলে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিষোহিষ্ত, তাহাতে বে সাঁধারণ্যে এই ধরাঁ- 
মণ্ডলে তোমার উদাত্ত হিম! উচ্চৈঃ নির্বাচন করিতে কোন কৌশলী 
লোক কৃতকার্ধা হইতে পারে? ৩1 অবিচ্ছিন তৈলধারের তুলা 

বর্তমান, ন্ষসাক্ষাঁথকার নিঠাদ্বাাতেও ভোগ-ব্যতিরেকে যে গ্রারন্ধ- 

কপ্দ অর্থাৎ পাঁপ-পুধ্যেত্র নিয়তিফল বিনষ্ট হঙ্গ না। হে নামন্, 
ভিহ্বাগ্রে তোমার আঁভাসে স্ফুরণমাত্রেই সেই প্রারব্ধকম্ম অপগত 
হয়, এই কখা বেদ 'অনেকাঁনেক স্থলে বিশেষমত রব করিয়া পুনঃ 

পুনঃ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বিবেচন! করিয়া! আলোচন! 

কৰিলে শ্রীহনিনামের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা! বেদশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, 
দেখা যায়, ্রকাস্তিকভাবে নামের উপাসনা করিলে. ভোগ বিন" 
অবিনশ্বর-স্বরূপ প্রারব্ধও বিন! ভোগে সমূলে উন্মুলিত হইয়া বিনষ্ট 

হয়॥ ৪0 হে হরিনাম! উচ্চৈঃ-শ্বরাদি-সহকারে তোমার উচ্চা- 
রণোপাদানক-সক্কীর্তনকারী ভক্তজনগণকে, অতি অদ্ভুত অপরূপ, 
চমৎকারস্বরূপ, প্রসৃততক্স প্রচুর পর্মানন্দ প্রদান করিবার জন্ত 

অনেকানেক রূপ প্রচ্ষটন পুর£সর প্রাদুভূতি হইন্া রহিয়াছ। এই 
তাৎপর্য্যে নির্দেশ জানিবেক। হেস্মনেক প্রকার পাঁতকদমনকারিন্! 
হে যশোদানন্দন ! হে নন্দস্থৃত! হে কমললোচন ! হে গোপী- 

ছলে আহলাদদাদিন! হে বুন্দাবনের ই! অর্থাৎ পরমৈশ্বর্্যশালিন্ ! 
হে.প্রপূতকক্ষণ! অর্থাৎ প্রকষ্টভাবে নতেক্র দত্ত-অহঙ্কার পরিহার 
করতঃ নিদ্ষ-হ্ঃখ-কাতরজনের হুগ্খ দূর .করিধার অভিলাষ ও 'লামর্ঘ্য- 
শালির! হে. কষ্চ.! অর্থাৎ নির্ধ্ংতিদাকিন্, ইত্যাদি প্রকারে "অনেক 

'শ্বরূপ' তোবার যে.নায প্রকাশ পাইয়া. আছে, ক্সতএব হে. নাম- 
যেয়। তোঁষাতে গ্নায়ার অনেক, আন্ুক্জ্যভাবে শ্রবগাঁক্িত সুতি বে 

কুতিঃসছরাগবাড়িক। উঠিতে থাকুক, ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন 
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হুইটি, কোথায় তিনটি, কোথায় ৪, কোথায় ৫, কোথার ৬, কোখায় ৭) 

কোর্থাক্স অষ্টক, কোথায় নবনাম, কোথায় দশক ' এই পর্য্যাজক্রসে 
১১, ১২, ১৩, ১৪১ ১৫, যোড়র্শ, ১৭, ১৮ প্রভৃতি সমু্বয়, কোথায় 

২৪, প্রভৃতি, ৬২, প্রভৃতি । এবং প্রসিদ্ধ ৭১ নাম, শতনাম, ১০৮ 

নাম. ১০ সহশ্রনাম, লক্ষনাম প্রত্ৃতি এবং অযুত, কোটি, অর্ক,দ, 
বুন্দ, খর্ব, লিখর্ধ, শঙ্খ, পদ্য, সাগর প্রস্ভৃতি, পরার্ধ পরার্ধ সংখাক 
নাম-ন্বরূপের বর্ণাক্ষর আকারে, বেদপুরাণে আগম প্রভৃতি শাস্ত্রে তুমি 
প্রকট বিরাক্গমান রহিত! আছ, তাহাতে মনোমত-্প্রীতি-বিভূত্তিত 

বোধে যাহার ধেরূপ বর্ণ আকার অক্ষয় শক ও পদদ' মনের অন্থকুল 

অভীষ্টদায়ি বোখগম্য হইবেক, তাহাতেই হে নামত্রক্মন্! ভুমি তাহার 
স্বাতীষ্টসিদ্ধি করিয়া পরমাঁনন্দ বিবর্ধন করিয়া! দিতে থাক, ইহাই 
তোমার নিজের স্বরূপ ॥৫ ॥ হ! নিত্যানন্দ বলদেব ! হা কৃষ্কচৈতন্য !. 
হা গৌর বিশ্বস্তর ! হা হরেরুষ্চ! হা রাধাগোবিন্দ ! হা বাধাকাস্ত ! 
হা মদনমোহন! হাত্রীহরি! হা বিষুট! হাঁনারায়ণ! হা অচ্যুত! 
হাঁ রাজরাজেশ্বর! তুমি যে পরমকরুণাময়শ্বভাবশালী এই 

ংসাদ্ে তোমার পরম কাকরুণ্য পরিস্ফুটরূপে, সর্ধথা, সর্ধদা, সর্ধত্র, 

সর্ধতোঁভাবেই জাজ্জল্যমানবূপে প্রক্ষাশ রহিয়াছে, অতএব হে নাঁম- 
ব্রহ্মন্! তোমারই আশ্রয় সম্যক্ প্রকারে লইলাম,, বিবেচনা করিয়া 
দেখ, তোমার ছুই স্বরূপ, ১ম বিজ্ঞানঘন-পরমাঁনন্দ-বিগ্রহ মহ্া- 

প্রভূ, নিত্যানন্দচৈতন্তাত্মক-শরীরধারী পরেশরপত্রহ্গ, ইহা বাচ্য। 
হস্ব, বিজ্ঞানঘন পরমাঁনন্দময় নিবিড়-নিতানন্দময়াকার কৃষ্ণচৈতন্য- 
রস-বিগ্রহ-্বরূপ-শক্তিময় নামচিস্তামণি, ভক্কিরত্খনি, অকৈতৰ 

প্রেমময়াক্ষরবর্ণবিগ্রহধারী নামব্রন্ধন্, ইহা বাচক। এই উভয় স্বরূপে 
মধ্যে, পুর্ব, ১ম বাচ্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী প্রকট রূপত্রহ্ষ 
অপেক্ষা, অপর ২য় শ্রীতিমূণ্ডিপ্রদাত। : মাধুর্য্যামৃতময়রস-শরীর, 
নিভ্যানন্দ-বর-বর্ণময়-স্থবিগ্রহ নামব্রক্ষকেই' পরমকরুণাঁময় সবিশেষ 
রূপেই বেদাদ্দিশাস্্ হইতেই পন্ধিজঞাত হইয়া আময় প্র লাস. 
তন্মাকে নির্ভর করিয়া অবলগ্থন ক্করি। . যেহেতু স্পন্দিত শ্রীপবায়ু 
জীবর্মাত্রেই উক্তব্দপ তরঙ্গের উপাসনাদি-বিষয়ে নানা অপরাখ:নিবহ 
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ইফরপবশতঃ কৃতাপচারী হইলেও নামব্রদ্মকে কেবল রসনাকস্বণক 
উচ্চারপরূপ উপাসনা করিলেই, সকল অপক্মাধ ছইতে উদ্মুক্ত হইয়া 
নিক্পপন্াব-তক্রতোগ্য নিত্যানন্দ-প্রেম-সাগরে ইহ. জন্মেই নিমগ্ন 
হইয়া! যায়, ইহাতে আর কোঁনও সংশর নাই, ইহা প্রত্যক্ষ, এবং 
শাঞ্্রসিদধ ও যৃক্তিসঙগত ॥ ৬॥ আর দেখ, দ্বাত্রিংশৎ ৩২ নামাঁপরাধ 
নামের উপাসনাছার! পরিমার্িত হইয়া নিরপরাধ ভক্ত হুইতে 
পারে এবং সাধুনিন্দাদি দশ অপরাধও এ নামের সম্যক উপাসন! 

বাকা বিনষ্ট 'হুইয়! যাঁয়। এই আশয়ে বলা হইতেছে, হে লুন্বর. 
পরিস্ফুটরূপে অনাবিল উচ্চারিত নামব্রন্ষন্ কৃষ্ণ! আশ্রিতজনেয় 
আধিব্যাধিরূপ আর্তি পীড়া ) রাশি অবগতে, মনোহর রমণীয় বিজ্ঞান 

ঘন নিত্যানন্দসয়াকার সুখন্থরূপে প্রকাশমান, ইঞ্জিয়সমূহের 
ও মনের মুর্ধিমান্ মহোৎসবশ্বক্ষপ, এবং আপনকার অবয়বও, শুদ্ধ 
মাধুর্ধ্যািবসে পরিপূর্ণ তম, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিত্য নমস্কার 
করি ॥৭॥ এবছিধান্স, পরমমহিমার গরিমাসম্পন্ন নামত্রঙ্গের স্ফুত্তিঃ 

নিজ আত্মাতে প্রার্থনা করিতেছেন যে, নারঘ়ের বীণার উজ্জী- 
বন-স্বরূপ, এবং স্থীয়-মাধুধ্যামৃত-রস প্রবাহের অমৃততরঙ্গের সারাংশ 
স্বরূপ, হে নামত্রক্ষন্! তুমি আমার দিহ্বাতে সর্ব] সর্বাথা সর্বতো- 

ভাবে সচেষ্টরূপে যথেষ্টভাবে আমার রূসনার রসের সহিত স্করিতে 

খাক 1৮ ইহা! অশ্মদীর সুধাবধিহ্রী টাকার ব্যাখ্যা । 
এই সমস্ত শাঙ্তষ্টে নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট প্রতীম্মান হইতেছে 

যে, শ্রীদেবশিরোধপি মহাদেব, যে পরমরহন্য, পরমানন্বপ্রদায়ক, 
বহক্কার-দর্প-মান-দস্তাদি-মলোমালিন্য-পর্িহারক,সংসার-বনানল নির্বাণ 

কারক, অমৃতময় সুধা রস-বিতরণ-ললীবন-কারক, পরমবিষ্ভার জীবনা- 

ধারক, পরানন্দপারাবারেক় বিবর্ধন-কারক, প্রতিবর্ধেই, পৃর্ণামৃতের 

দ্বান্ছাদ-মাস্ক, এবং সর্ধতোঁতাবে সর্বাস্বার হ্পনকারক; শ্রীকুষ্ত- 
'সক্কীত্ন নিক্ক্ষেপজবে করিতেন, তাঁহাডেই আন্ধাওড কৃতার্থ হুইকা 

আসিতেছে 4 এক্ষণে সেই: সদাশিবকর্তৃক সর্বঘঙ্গল .বিধানভবন্ত 
জীগোপাবলহ্ত্র নামক স্তোজ পাঠ অবৈধ বা শান্্াহুমোদিত নহে, এই 

স্সাশক্ষা সর্বতোভাবে খত্তিত হুইল এবং, এ সঙ্গীত' বা ক্ষীর্ল বে 



টি 

রাঁপসগুলে গোীগণের সহযোগে এবং সহানুভুতিসহক্ষারে আরাসেশর 
মননম্দোহন প্রচার করিয়াছেন, ভছিবরে গোপীগীতাকে প্রমাণ সে 
মাত্র করিঝা গানগ্রকরণের উপসংহার করিয়াছিলাম। এন্থলে কয়েক- 

জন ভাঁগবত-বন্ধুর অনুরোধে ীরুক্ের সঙ্গীতে গোণীদিগের.সহকার ও 
সহান্থৃভূন্ি বিষন্ন উদ্ধত করিস! কিছু কিছু প্রমাঁণবচন্ উদ্ভূত কর 
গেল। তথাহি শ্রীমন্তাগবতীয়_১০ম সন্ধে ৩৬ ক্ধ্যায়ে--- | 

পধদস্তানৈতৃজিবিধুতিভিঃ সম্মিতৈ-ক্রবিলাসৈ-ভজজান্ম ধ্যৈপ্চলকুচ- 
পটেঃ কুণুলৈর্ঘগুলোলৈঃ। স্বিদ্বন্খ্যঃ কবররপনাগ্রন্থয়ঃ ক্ৃষ্ণৰধেবা, 
গায়স্তযস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে ৰিরেজুঃ ॥ ৭ ॥ উচ্চৈর্জগুবৃত্যামানা 
রক্তকষ্ঠ্ো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥ 

ক্কাচিৎ্ সমং মুকুন্দেন, স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। উত্রিন্তে পুঁজিতা তেন, 

গ্রীরতা সাধু-সাধ্বিতি ॥৯॥ নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ, কুজনুপুরমেখল!। 

শার্খস্থা হচ্যুতহস্তাজং শ্রাস্তাহধাঁৎ ব্তনয্মোং শিবম্॥ ১৪ ॥ গ্রোপ্যো- 

লব্ধাহহ্যুতং কান্তং শ্রিয় একাস্তবল্পভম্। গৃহীতকগ্যন্তক্ষোর্ডযাং গায়স্ত্যস্তং 
বিজহিরে ॥ ১৫ ॥ 

সষথা তাভিঃ সহ শুশুভে তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ 
পাদন্তাসৈরিতি। ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ, ভজ্যমানৈশ্মধ্যৈস্চলপ্তিঃ 
কুচৈশ্চ পটেশ্চ গগডলোলৈর্গগ্ডযু লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ শ্বিশ্বনুখ্যঃ শ্বিত্তস্তি 
স্বেদমুদিগরস্তি সুখানি যাঁদাং তাঃ কবরেষু চ রসনা চ শ্রহ্থয়ে! দৃড়া 
যাসাং তাঃ। বদ! ভেষু তাস্থু চ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলপ্রস্থয়ঃ, ইত্যর্থ: । তত্র 

নানামুত্তিঃ শ্রীকুষে। মেঘচক্রমিব, তাস্ত বহুবিধাস্ততিদ্ক ইব, ম্বেদস্ত 

আদার ইব, গীতং গর্জিতমিবেছি যথাসম্ভবমূহ্ষ্ ॥ ৭ ॥ নৃত্যঙানা 

নৃত্যত্ত্যঃ,রক্তকণ্ঠযঃ নানারাগৈরহুরজিতক্যঃ, কৃষ্ণশ্যাভিমর্ষেণ সংম্পর্শেন 
মুদিতাঃ, ইং বিশ্বম্॥ ৮ ॥ মুকুন্দেন সমং স্বরজ্াতীঃ যড়জাদি-ম্বরা- 

লাপগতীঃ অমিশ্রিতাঃ শ্রীকষ্ণোনীতাভিরসন্কীাঃ। শ্রীয্বতা শ্রীয়মাণেন 
সন্মানিত ॥ ৯ 0. কৃজস্তী নুপুরে মেখল! চ বস্যাঃ সা 7 ১৪॥ এব্সন্ 
অপি থোগ্যো যথাবথং নানাবিভ্রমৈবিজহ্, গোপ্য ইতি ॥১৫॥ ইতি 
জ্ীধরশ্থাষী ॥ ন কেবলং তাঁভিঃ সৌহধিকং শুপ্ততে কিন্ত ভেন-স্ভাঁঞ্ড 

ব্খ গুষ্ভিরে ইন্সাহ পাসেতি। পাদানাং স্ঞাসাঃ বাতিক 
৩৯ ষ্ঠ. 
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আদণ-তঙ্গাকৈ:। * ভুছানা হস্তানাং বিশেতেণ খুতিভিঃ হস্তকাভেদেন 
চাঁলনৈঃ1.. ৃস্তপ্য্কোগ্রবন্ধবছিত্ধেন ভূজরিধুতয়ে! ন সম্ভবেযুস্তখাপি 

কাচিন্র্থসানদখপতিত্যাগেনৈয। শ্রিস হিছৈকণবাং বিলা সৈষ্ভ- 
্রসাভিব্যঞক্ষন্রলচাতু্যের্ভজ্যুমানৈঃ স্বতাবতঃ কার্শ্যেন বিশ্ষতশ্চ 
মৃত্যার্থ-পন্ধিবর্তনািন! ভঙ্গমিব, গচ্ছভির্শধ্যভাগৈঃ, কিছ তজ্যমানত! 
ভঙ্গং কৌটিল্যমিতি ধাবৎ। কুটিলীভবন্মধ/ভাগৈরিভ্যর্থঃ। সর্কাত্র 
মুস্ত্রিতি গন্তব্যঃ ৷ কুচপটাঃ ভগ্মবছথানে নতি পুনঃ পুনঃ পক্ষিশৃহীতানি 

নিক্গনিতবোত্তরীয়াণ্যেব । অন্যতৈঃ | ত্র গ্রস্থয় ইত্যেব পদচ্ছেদে! 

থোগোা লতগ্রস্থয় ইত্ভি। কৃষ্ণবর্ধব ইত্যাদিকং ত্বেরং ব্যাখ্যেয়ম।। তং 

কৃষ্ণং গাযস্তযঃ ক্তা দৃষ্টান্তরিতব্যবশাৎ কৃক্ণস্ত তত্তৎ গ্রকাশচক্রে বিল্লেজুঃ। 

কুত্র ক ইৰ মেঘচক্রে তড়িত ইৰ। নম মধ্যে মণীনামিত্যান্ি প্রোক্- 

ৃষ্টাস্তো ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তগ্নাগস্তকসন্বন্ধাৎ নত্বয়ং শ্বাভাবিক- 

সম্বন্ধান্ভাবাত্তদেতদাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্রেণ রহস্তমেৰ ব্যনক্কি কৃষ্ণবধব ইতি 

অ'্গত্রাপি শ্বাভাবিকাঁদেব জহ্বন্ধান্দীম্পত্যমেবেতি ভাবঃ। অতএব 

তাঁসামত্যাপবিশেষং বিনাপি তেষু তেষু গুণেষু পরম এবোতৎকর্ষো- 

বর্ভতে | ৭ | ততশ্চ প্রহর্ষোদ্রেকেণ তাসাং নৃত্যস্ত প্রাধান্তং বর্ণয়ত্বা 

গানন্তাপ্যা উচ্চেরিতি। নৃত্যমান। ইতি নর্তনেহপি তাদশগানাত্তৎ 

কেঁশলবিশেষে! দর্শিতঃ । গানাদিপ্রয়োজননাহ রতিঃ শ্রুষ্ণকততৃকা 

প্ীতিঃ সৈব শরিয়া যাসাং। নচোচ্ৈর্গানাদিনা ভাপাং শ্রেয়ঃ শঙ্কনীয় 

ইত্যাহ কৃষ্ধন্তাভিমর্ষেণ মুদিভা ইতি আঅয়মপ্যেকো। হেতুজ্জেয় গীত- 

স্যোচ্ৈত্বং দর্শরতি যাঁসাং গীতেনাবৃতং ব্যান্তং।' যদ্বা। যাপাং গীতেন 

্বয়সুতপ্রেক্ষিতরাগসমূহেন ইদং জগদারৃতং তদন্সারিগানপরং জাত- 

মিত্যর্থ)। ভাভিঃ কতা! যোড়শসহভ্রসংখ্যা রাগা এব জগতি বিভক্ত 

ইতি সঙ্গীতশান্ত্প্রলিদ্বেঃ। হথোকং সীতসারে | তাবস্ত এব ব্বাগাঃ 

যর্ধাবাত্যা জীবজাতম়্ঃং। তেষু যোড়শসাহশ্রী পুক্লা গোপীস্কৃতা বরা। 

ইতি। অল্যতৈঠ। ষন্থা। নৃত্যেন মাঁনঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত সম্মানে যাসাং ভাঃ। 

রক্তক্যঃ প্রেমঙগিস্বক্য ইতি পরমমখুরত্থমুক্তম। উচ্চৈর্গীনে হেতুঃ 

রতীতি বৃঞ্ষেতি চ। হা উ্ৈঃ শ্ীকফগানাধপুযুক্ষিতরা তথখাচোক্তং 

উীপরাশারেণ। - রাঁলগেরং জগ কষে যাবস্তা ব্যায়তধ্বণিঃ। . সাধু 
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কঞ্চেতি কৃষ্কেতি তাঁবত্দ্থিগুণং জণ্ডরিতি। তত্র হেতুমাছি 'ক্ক্ে- 

ত্যানদিবিশেষণৈত্িভিঃ | গধাং বখেষ্টছেতু-হেতুষতং জেয়ম্। এবং স্বজরীতি 
গুণতে তাভিরিভ্যত্র তাদাং শোঁভাবদগানাজিওণস্তাপি পরমোৎকর্ধঃ 
কুচিতঃ। উত্তরত্র তু স্পষ্টমের 1৮8 আধুন! পুর্রবত্তান্থ সুখ্যানাং 
প্রেমচেক্টিতানি-প্রথকৃহ্েনাহু কাঁচিদিতি লার্ধপঞ্চভিঃ! যুকুঙ্দেন সমং 
ইতি তন্তাপি তদস্থগন্থং বিবক্ষিতথ্। সহ্ধুক্েত্প্রধান ইতি শ্মরণাৎ। 
উদ্নিন্তে উৎরুষ্টং কল্পরাষীস অমিশ্রিতাঃ সংহত্যঃ গানেহপি বিলক্ষপন্ধেন 

পৃথগবগতাঃ। ভতশ্চ তেন মুকুন্দেন পুজিতাঃ। কথং পুঁজিতাঃ তত্রাহ 
সাধিবতি বীগ্দা হর্ষেণ সাঁধুত্ব-দাটযার় ৰা বদতেতিশেষঃ ॥৯॥ শ্রীহস্ত 
গ্রহণাক্ছসারেণ লুনং পূর্ব শ্রীচন্্রাবলীবিলাদমাহ বৃত্যতী নৃত্যস্তী 
গায়ভী গায়স্তী চ কুজদিত্যত্র গানানুরূপতালিযুক্তং কুজিতং জ্ঞের়স্। 
পার্স্থস্যাচ্যুতন্ক নিশ্চয়ত্বেন তৎপার্্ব এব স্থিতস্য ভগগবতো হস্ত এবাজং 
তাপহারিত্বাদিন! তৎ শ্রাস্ত। সতী শ্রযনিবৃত্ত্যর্থমিবেত্যর্থঃ। শিবং স্বতঃ 

স্থুখরূপম্। এবং মুখ্যাঃ বড়ক্তাঃ তখৈব সঞ্মী পরাপি জেরা । 
দারল্যেন লক্ষিতা! পুর্ববছিষুপুরাণোক্ক। ভদ্রাত্বিয়ং শ্ফুটমষ্টমী স্যাৎ। 
যখ!। কাচিৎ পরিলসন্বাহুঃ পরিরভা চুচুম্ব তং। গোশী-গীত-স্কতি-র্যাজ- 
নিপুণ! মধুহুদনমিতি | শ্রীজয়দেবচরণান্তিমামেব বর্ণনাবিশেষেণ সরস- 
চরিতাং সাংযিত্ব। ব্যজফ্লামানুঃ। বাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীর 
ৰামক্রবামিত্যাদ্িনা ॥ ১৪ ॥ অচ্যুতং কন্মাচ্চিদপি' ব্বপঞ্ণাদিমাহা- 

স্বাচ্চ্যতিরহিতম্। তন্ত ছুলভিভামাহ শ্রিয়োহপি একাস্তং বৈকুষ্ঠ 
'নাথাদিতোহপ্যতিশয়াল্লিতাস্তং বল্পভং যদ্বাগ্চয়া শ্রীললনাচরভপ- 
ইত্যন্থসারেখ প্রেমবিষয়ং নতু লব্ধং তং কাস্তং রমণং লব্ধ1| যছা! 
শরির: কাস্তং কামনাম্পদং একাস্তবন্পভং স্বৈকনিষ্ঠপ্রিয়তমং লব্ধ 
ন ফেবলং লাভঃ, কিন্ত শ্বল্পমপি বিশেষসহ্মানেন তেন শ্বদোর্ড্যাং 
গৃহীতঃ কঠে। বাসাং তাদৃষ্ত ইত্যর্থঃ। অভএবাতিঞ্রেমানন্দেন তমেৰ 
গায়ন্ত্যো বিজহ্বিরে ইত্ভি। এবং শ্রিয়োহপি সকাশাভাসাঁং -অক্টি- 
মাহাত্মযমভিব্যক্কং তটথব' গম্যতে শ্রীমহুদ্ববেন, নায়ং শরিষ্বোক উ 
নিতাস্তরতেঃ প্রসাদ ব্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধর্চাং : কুতোহস্কাঠ। 
বাস্পেৎলবে হন্ত ভূজাগুগৃহীতক$লকাঁশিত্াং য উদগাহ,অস্ন্বয়ীগান্দি- 
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ভাঁদিঃ» ১% তি প্রীবৈফবর্তোষলী॥. যথা মি বস গপততে 

তথা ভেন'তী' 'সপি' গুপ্তভিরে' ইত্যাহ' পাদস্ঞানৈরিতি। : পাদানাং 
সাঁসাং  জীতরসতাঙগাহুসারিগ্যঃ পুনঠ পুবর্ব্যদ্থীকতবিচিত্নৃত্য- 
শীতন্ত্তৈ:।  তুন্র্বিধূতিতিরন্টোত্তবন্ধানামপি ভুজানাং বিচিত্ৈঃ 
.ষ্পনৈঃ। কিঞ্চ । অন্তোন্তাবন্ধভৃজতভাং ত্যক্ত।1 কদাচিমতিলাঘবন্তে! 
'হন্তকতেদেন করচালনৈর্গাতপদার৫থাভিনয়ৈঃ শ্মিতহপসিতৈত্রবাং বিবিখৈ- 
প্চের্দৈরজিভিঃ। রগাঁভিনয়ার্থং স্বস্বকৌশলাবধারপার্থক। ভজ্য- 
খাধ্যৈঃ ভজ্যমানৈঃ শ্বভাবতং কাশ্যেন বৃত্যবিবর্ভনাদিনা চ ভঙ্গমিব 
শাচ্ছিতির্ধ্যতাগৈশ্চলৈঃ কুচপটেঃ ফঞ্ুকোপরিতনবক্ত্ৈর্ভগবহুখানানস্তক্লং 
পুনঃ-প্রতি-সংগৃহীতৈঃ কৃষন্ত বধবঃ তোগ্যাঃ স্ত্িয়ঠ। বধূর্জায়। 
সযা স্ত্রী চেতি নানার্থবর্থঃ। অত্র বধূশবহ্য ভার্ধ্যাবাচকত্ছে ব্যাখ্যায়- 
মীনে প্রক্কতিমগমন্ ফিল যন্ত গোপবধবঃ ইছিভীক্ষোক্তাহবিরুদ্ধে! 
তেন ন তথা ব্যাথ্যেয়ম্। কৃঝ্চন্ত শ্তামনুন্দরহ্য তদেকা প্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্য- 

 স্যদেকাশ্রয়তয়া তদেকভোগ্যতয়া! চ বব ইব বধ্ধব ইতি প্রক্কতবৈষ্ণব- 

তোঁষণী॥ ৭7 নৃত্যমানা নৃত্যস্তঃ। যদ্বা। বৃত্যেন মান কৃষ্ণকর্তৃক 

আঁদরো। যাসাঁং ভাঁঃ রক্তকণ্্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্িতকগ্ঠ্যং । রাগা- 

শ্চোক্তাঃ সঙ্গীতসারে। তাঁবস্তএব রাগাঃ ক্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেবু 
যোঁড়শসাহম্্রী পুরা গোপীরুতা বরেতি। ব্ুতিঃ রুষ্কর্তৃফা গ্রীতিরেব 
শ্রিক্ষ। যাসাং তাঃ। ক্কফম্ডাভিমর্ষেণ ম্পর্শীদিনা মুদদিতা ইতি নৃত্যাদি- 
শ্রমাহদগমত | যাদগীতেন যত কর্তুকেন শীতেন তদানবং ইদং জগঘ-্াপ্তং 
আবৃতং ব্যাপ্তমাসীদিত্যর্থঃ। বা যদগীতেন যত কর্ম্দকেন গীতে- 
নেতি। অগ্যাপি অখস্তিভিলেণকৈর্ধ|! শীয়স্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৮7 শ্বর- 
জাতীরিতি শ্বরাঃ খলু, ষড়জর্যভৌচ গান্ধীরো . মধ্যম২ গঞ্চমন্তা । 
ইযবতপ্চ নিবান্চ সর্বে জ্যঃ শ্রুতিসম্তভবাত। ময়ুক্চাঁতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ 
ককীকিল-বহরাঃ। মাতঙস্চ ক্রমেনাহ স্বপ্ানেতান্ সুহর্গষান্। তেষাং 

তিরিশ 1 বহ্ক্ষং । ঝাঁগন্ত জাতে যন্তাঃ সা জাতিতাভিষীয়তে 

শুদ্ধা চ বিরত চেডি সা ঘিধা পরিকীর্তিতা | ওুদ্ধাঃ স্থ্যর্জাতয়ঃ সপ্ত 
তাঃ, বড়আজাদি, ্বরাভিধাঁঃ 1 তা এব বিকৃতাঁং সত্য জাতা বিরৃষ্ত 

'হীজজয়া ।- বাঁড়জ্যার্যভী চ গাস্থারী মধ্যমা পঞ্চমী -কখা'। ' খৈবতী চাথ 
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টা ধা! অতান্ত দাঁভয়ঃ॥ 'ইতি। রিনি কোরীগাতির- 
লক্বীর্ঘঃ | খঙা, - শুদ্ধ! :. অপি জাত্ান্তরান্পৃষ্টাঃ | পরম্রাীগ্যেন 
কেবলতন্তাগানাৎ। ভত্রাপি উৎকষ্টং নিস্কে। অতঃ পরমহর্খেরা- 
নামপি ভালাং তথা গালসালক্ষ্য তেন কুষ্েন সা পুজিভ11- স্থীক্ক 
পীতোত্বরীয়াদিভিঃ সম্মানিতেতি বিশাধেক্গমিতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৯8 নৃত্যত্তী 
গারস্তী হত্বাকজমধাদিক্যেকা, চন্দ্রাবলীহজ্তগ্রহণসাম্যাৎ, হ্বিতীয়া 
পল্মা, তদানীং চরণাজং শ্তনয়োরধাৎ ইদানীং হত্তাম্বং স্তনযরোর্ধতে 
শ্মেতি স্তনতাপনীবৃত্বেরুতয়থাপি সিদ্ধেঃ। অষ্টমী ভদ্র! তু অত্রান্থক্ঞাঁ- 
২পি পুর্ববদেব জেয়া ॥ ১৪ ॥ এবমন্তা অপি গোপা স্বন্বভাবাহ্থ- 

সারিণ্যো। বিজহুরিত্যাহ গোপ্য ইতি। ম্ত্র যায়! শ্রীললন। 
চরত্তপ ইতি, নাঁগপত্থীস্তত্যা, নাক্সং শ্রিয়োহ্ঙগ উনিতাত্তরতেঃ প্রসাদ ই 
ত্যুদ্ধবোক্ত্য! চ প্রঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌদ্দর্যযং তন্ত্র লুন্ধাচরত্তপ ইতি ভাগবতা- 
মুতোখাপিতপৌরাণিককথয়! চ নারারণকাস্তায়াঃং শ্রিযঃ কৃহসজা- 
সম্ভবাদেবং ব্যাথ্যেয়ম্। কাস্তং কমনীযমচ্যুতং কৃষ্ং একাস্তবল্লভং 

লব্ধ বিদ্রহিরে। তন্দোর্ভ্যাং  কৃষ্ণতভুজাভ্যাঁং গৃহীতাঃ কহ বাসাং 
তাঁং। শ্রিয়ঃ শরির ইবেত্যর্থঃ। সা বথা নারাক্ণধক্ষোগৃহীত্তগান্রী, 
এতা গোপ্যোহপি তথ! কৃষ্ভূজগৃহীতকঞ্য£, ইত্যর্থঃ | দ্ধ! নারাযসণে- 
নৈক্যাৎ কৃষ্ন্তাপি 'ভ্ীবল্লভতত। ॥ ১৫ ॥ . ইতি শ্রিবিশ্বনাথচক্রর্তী ॥ 
যাষাং গীতেন ন্বয়মুতপ্রেক্ষিতরাগসমূহেন ইদং জগদ্ধাবৃতং তদনুসাৰি- 

গানপরং জাতমিত্যার্থঃ। .তাভিঃ কৃতাঃ যোক়্শসহন্রসংখ্য। রাগাএৰ 

জর্গতি বিভক্ত! ইতি সঙ্গীত শান্্রাৎ ॥ ৭ ॥৮॥৯॥ কাচিৎ। গদাং 
গোপাঁলনোচিতাম্। নটবৃন্দাধিপত্যুপটিতামেব বা গদাকৃত্িং যো 
বিভর্ভীতি গদাভৃৎ ॥ ১১১৫ ॥ ইতি শ্রীক্রমসন্র্ডঃ ॥ 

পরস্ত গোপীদিগের হার! শ্রীকষ্জের যঙ্গপ শোভা হইল, গোপী- 
গণও তাহার হার! তজপ শোভা পাইভে লাঙ্গিলেন। ফারণ, 

'গাদভাস, করচারন, সহান্ত- জ্রদিলাস, খআতুগ্ধ যধ্যভগ,..সকষ্প-.. 
স্বনষগুল, চঞ্চলবসন এবং গণ্জক্ছলে দোলারমান কুওুল ছার খোগী- 

'ছিশনের বদলে শ্েদবিদ্দু উপশীর্ণ এবং কবরী.ও কাঁক্তীর রহথি'শিখিল 
হইয়! গড়িল, খতএব: ভীহারা ক্ৃ্ণগুণ গান করিতে কিক য্ঘে- 
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বপ্তলে বিছ্যতের . তার সাতিশয় বিরাজমান হইলেন: ফলত 

শ্ীরষ্চের বৃুর্তি বছবিধ, ইহান্ে তিনি লে লয্ মেৎচক্রেন্ সনু 
হওয়াতে  গোপীগণ যেন. বিছাৎ, স্বেদবিন্দু যেন জলধারা, এবং 
সঙ্গীত খেন মেধগর্জালের স্ূশ হইয়া উঠিল | ৭] সেষাহা হউক, 
তন্সন্তর সেই সকল ধরাঙ্গন নৃত্য কক্ষিতে করিন্ডে উচ্চোস্বেরে গাল 
কারস করিলেন। সেই গাঁনে যেন 'ব্রহ্ষাণ্ড পরিব্যাপ্ড হুইল | 
শীষের সংস্পর্শে প্রমুদিত সেই সকল গোপীর কঠতল নানা 
বাগে ঘবঙিত হইয়াছিল 1৮1 হে মহারাজ! তদর্শনে “সাধু! সাধু! 
বলিয়। শ্রীকৃ্* সন্মনি করিলে কোন গোপী তাঁহার সঙ্গে অমি- 
শ্রিত বড়জ আদি স্বরের আলাপ উচঢাঁর করিলেন, কিন্ত সে সকল 
হরালাপ শ্ীরুষ্জের উন্নীত ম্বরালাপে সঙ্কীর্ণ (সম্যক মিশ্রিত) 
হইল ন1॥৯॥ কোন গোপী স্ৃৃত্য ও গীত করিতে করিতে শ্রীকঞ্ণের 
পার্খগতা হইয়া ততীক্স মঙ্গলস্বব্ূপ করকমল আপনার স্তনদয়ে স্থাপন 
করিলেন। রাজন! অনবরত নৃত্য করাতে দেই গোপীর নূপুর ও 

'মেখলা ঘেন মুখরিভ্ভ হইয়াছিল ॥ ১৪॥ অন্তান্ত গোঁপীয়া কমলার 
একাস্তবল্পভ, কমনীয়-কান্ত প্রাপ্ত হইয়া! তাহা কর্তৃক বাহদ্বয় দ্বার! 
কণ্ঠে. গৃহীত হইলেন এবং তদীয় গুণগান করত বিহার করিতে 
লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ইন্ডাদি ভুরি ভূরি প্রমাণবচনে রাসস্থলীতে 
শ্রীকৃষ্ণের গোঁপী মগ্ডলীসহ তৌর্ঘ্যপ্রিক' করা, স্বিশের উপলব্ধি হইতেছে। 
উন্ধাতেই ভ্রীদদাশিব শ্রিক্ষিত হইকস| সর্ধতঃ প্রচারের 'আচার্ধ্য হইয়াছে ॥ 

অথ স্বোন্রশব্দার্থ বিবরণস্। ৪১১ ওঃ, লস্ততৌ। ইতি কবি- 
কল্পজ্রমে। মূর্ঘণ্যাদিঃ। এ, ল। ন্তৌতি, স্তবীতি, স্বতে। ইতি 
তন্তীকাক়্াং শ্রীহর্ধাদাসবিভভাবাগীশ ভ্টাচাঁ্য-বিরচিতায়াম্॥ এ উভয়- 
পরী । ন) অনাদিগলীয়ঃ॥ ইত্যন্দাদ্ গাতোঃ ত্র প্রত্যয়েন নিম্ন ॥ 
'জ্ততি:..অবহ স্তোন্রস্ কৃত্ধিঃ স্ভবনস্। ইত্যমন্সসিংহঃ। ইতি চ শব্- 
রঙ্ারলী 1: বর ইতি অটাধরঃ 8 সতিস্ত প্রশংসা গুণাদিকখনমিতার্থঃ | 
সঁতিররথা শ্ীবীপুরাণে ৪৫ আধ্যায়ে। অ্ততিঃ নিদ্ধিন্রিতিখ্যাত1 শ্রিয়াঃ 

. ংআয়পাচ্চ সা) ল্ষীর্ঘ লবন! বাপি ক্রধাৎ সা কান্তিঈচ্যেতে ।. ইতি ॥. 
স্বক্িরতঃ বনদনাপাঠিকঃ ইতি জটাধর: 1. . তেন সততিশবার্থঃ বন্দনা চ ॥ 
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নিসা সি শ্রীমৎস্যপুরাণে 2২১ শব্যাে খা জ্কর্কিধং, 

প্অত্র:বে বর্ণকিম্যামি বিশ্লিং মহস্তরস্য তু। খচো য্ুংখি সামালি যথা" 
বৎ. প্রতিদৈৰভম্। বিথিহোতরং তথা ত্যোজং পূর্বাৰৎ সম্পবন্ঠতে ৪ 
দ্রব্যস্তোত্রং কর্মান্তোব্রং -বিধিন্তোআং তখৈব চা তখৈন্াংভিজনস্তোত্রং : 
স্তোত্রমেতচ্ততুষ্টনম্।॥। মন্বন্তরেযু সর্কেষু যখাভেদাৎ ভবস্তি যে। প্রব- 
তরয়জ্তি তেযাংৰৈ ব্রঙ্ষন্ডোত্রম্ পুনং পুলঃ1৮ ইতি? ভোতিখাঠেন 

শ্রবণ-কীর্তন-ন্মরণার্চনাস্মনিবেদ ন-ভক্যঙ্বাজনযায়াতম্। স্থ্িব্যতি- 
রেকেণ স্ততিন্ভবতীত্যনন্তথাসিদ্ধ্য! চ অনুভ্ভূতবিষয়জ্ঞানম্মরপন্যরূ প- 
লক্ষণমায়াতম্। ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চেখং চণ্ডীটীকাকাং শ্রীনাগখোজীতষ্ট্রেন। 
প্বাম্যাশ্রিতক্রিয়াজন্তসংস্কারজন্জ্ঞানম্।” ইতি রূসমঞ্জরী। অন্থু- 
ভবান্তসংস্কারজন্তজ্ঞানম্ ষখা, "সঘ্িদ্ক্তগবতী; স্বৃত্যন্থভবতেদিকা” 

ইতি কক্পদ্রমটাকায়াঁং শ্রীদুর্গীদাসবিস্তাবাগীশঃ ॥ কিঞ্চ বিভূবুদ্ধ্যাদি 
গুণবান্ বুদ্ধিস্ত দ্বিবিধ! মতা । অন্কভৃতিঃ স্থৃতিশ্চ স্যাদনুত্ভূতিশ্চতুর্বির্ধা” 

ইতি বৈশেধিকস্তা য়শাস্ত্রমততাধাঁপরিচ্ছেদে ॥ অন্যচ্চ, “অন্থৃভৃতং 
শ্রিয়াদীনামর্ধানাং চিন্তনং স্থৃতিঃ। তত্র কম্পাঙ্গটববস্বাস্পনিস্ব- 
সিতীদয়ঃ।” ইত্যুজলনীলমণিগ্রন্থে ॥ 

স্তোত্রশব্দের অর্থবিবরণ। স্ততি অর্থ প্রতিপাদক স্তধাতু ত্র-প্রত্যয় 
করিয়া স্তোত্র শব্দটি সাধিত হইয়াছে । নপুংসকলিঙ্গ। অর্থ, স্বত্তি ১, 

স্তব ২, স্তোত্র ৩, হুতি ৪, স্তবন ৫, বর্ধন ৬, বন্দনা ৭। গুণ আদি 
কর্ধের প্রশংসাকে স্ততি ঘলে। শ্রীদেবীপুরাণের ৪৫ ঘধ্যায়ে উক্ত 
স্তুতির লক্ষণ যথা_স্ততিই সিদ্ধি বলিয়া কথিত। লক্ষ্মীর: সম্যকৃ 
আশ্রয়হেতুক ক্রমে লক্ষ্মী ললনা বা কাস্তি বলির! কথিত হয় ॥.শ্ীমৎসা- 
পুরাণের ১২১ অধ্যায়ে স্তোত্র চাতি প্রকার নিদ্দিষ্ট আছে। স্এক্ষশে 

তোমাদিগকে মন্বস্তরের ' বিধি, শক, যজু ও সাধ, এধং যখাধথ 
প্রত্যেকের দেবভাসহ বিধিহোত্র ও.স্তোত্র পৃর্াহ্ছপারে যাবৎ প্রদস্তিত 

হয়, ষে সমুদয় বণনা কন্িয়। বলির । ভ্রব্যক্তোত, কর্মন্তোত্র, 'বিধি- 
স্তোত্র এবং অভিজনক্তো, এই চতুর্বিধ' ক্চোঁজ। - উহা সকবাই 
মন্বস্বর-ভেদের বিধান অনুসারে প্রবর্তিত হইয়া থাকে, .এৰং পুন$ পুজঃ 

তাহাদিগকে ব্রহ্মন্ডোজ্ প্রবন্তিভ করায় &৮ ভ্োজ' পাঠদ্বাকা, শ্রবণ 
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কন শ্মরখ নেছা বং আআফ্মনিবেদন; এই পঞ্চবিধ ভক্তির অঙ্গ- 
'খাজন সাধিত হয়? স্থৃতি ব্যতিযেকে স্ততি হইতে পারে না বিধার, অন্যথ! 
অনুপপত্ধি' না অনন্যধ্ী সিদ্ধিদ্বারা, ঘটরা' খাঁকে বলিয়াও : অনুভূত 
বিষয়ক ক্চালের প্মরণপূর্বক হওয়াই স্বর্নপলক্ষণ»: ইহাই খ্বতঃসিদ্ব | 
আষ্টনপ ব্যাখ্যা প্রীনাগোলীভষ্ট প্রীচণ্ডীর টাকাতে করিয়াছেন 
পানী আশ্রিত যে ক্রিয়া তৎজন্য সংস্কার জানই স্তোত্র। ইহা রস- 
অপ্রব্বীতে বর্ণিত। 'অনুতবের অন্য সংস্কার জন্য জ্ঞান, যথা 

স্ভগবতীর স্থৃতি হয় ঘে অনুভব হইতে সেই অন্ুভর ভেদদিকা সন্ষিৎ 

আঁন।” ইহা কবিফল্পত্রমের টীকা আছে। আরও "বিছু আত্ম! 
বুদ্ধ্যাি শুণবাস্, সেই বুদ্ধি অনুভূতি এবং স্থৃতি ভেদে ছুই 
প্রকার, ' পরস্ত সেই অনুভূতি চতুর্বিঘ।” ইহা হ্যারদর্শনের 
'অবিরুদ্ধ বৈশেষিক দর্শনের ভাষাপর্িচ্ছেদে আছে ॥। আরও 

প্প্রিক়বস্ত প্রস্ৃতির অনুভব ওবং তদর্থ চিস্তন, স্থতি, এই 
অবস্থান: কম্প, অঙ্গের বৈবশ্তয হওয়া, নেত্রের অশ্রনির্গম, এবং 
বাশপনিখাস প্রভৃতি চিত্র দেখা যায়।” ইহা শ্রীউজ্জলনীলমণি 

গ্রন্থে উক্ত আছে॥ ৮ 

' আশ্চর্য-শবের পর্থবিবরণ। আ পূর্বক চর-ধাতুর উত্তর যৎ 
প্রত্যন্থব করিয়া আশ্র্য্য-শবক সাধিত হ্হয়াছে। নপুংসক লিঙ্গ। 
'র্থ-অপূর্ব ১, বিশ্বয় ২, অদ্ভুত ৩, চিত্র ৪, বিশ্রয্ব-রস ৫, বিশ্ময়-রস 

বুক্ধ ৬ (ত্বিলিঙ্গ )। প্তঅবশেৰ (জীবিত-ব্যক্তিগণ ) অমরত্ব হচ্ছ! 
করে, ইহা হইতে পর আশ্চর্য (বিস্ময়কর বিষয়) আর কি 
হইতে পারে ?”। ইহা প্রীমহাভাব্তের বন-পর্কবে আছে।” কেহ 
ইহাকে আশ্চর্য্যের সম্ভার (চমৎকারবৎ) দর্শন করে, অন্য কেহ 
ক্জাশ্র্য্যে স্যার ইহাকে বলে, অপর কেহ আশ্চর্যের স্াঁয় উহাকে 
শ্রবগ করে,” ইহা জ্ীতগব্য্গীতায় উক্ত হইয়াছে। "আশ্চর্য্য, 
শব্দের অর্থ বিশ্ব-রদ। অলঙ্কারশীস্ত্রে ৰ্ল সের সার ও প্রাণই: 
আশ্চর্য |. "সফল ুসেরই সার চমৎকার ইছা! সর্বত্রই অনুভূত হয়, 
এসেই: চমৎকার-সারবন্তা-নিবন্ধন: হান্ত-ক্রোধ-শূঙ্গীরাদি যাবভীকষ 
অলি 'রলেই সেই দাশের বা অত্ভৃতভাখের অভিব্যক্তি. হওয়া, 
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রসাসৃপিন্ধু, শ্রীউজ্জলনীলমণি, প্রীষট্-সন্দর্ভ ও জীবৃহস্তাগকস্তাস্থত 
প্রভৃতি প্রার়সফুদয়গোশ্বামি-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সারার্থ-পরিচায়ক শ্রীচৈক্বস্ত- 
চরিতামৃত-নামক গ্রন্থেও আছে যে, পরম-মাধূর্য্য-রসই অপর "১১. 
একাদ্বশ-রসেরই' নিদান অবলগ্কন-ম্ববূপ ও পরষ-সান্বিক অথচ 
নর্ধগুণাতীভ নিরুপাধিক পরম মাঁধুর্্য-রস, উহা! অনস্ত ০3 

অগম্য ইত্যাদি, বর্নিত আঁছে ॥ 
'াখ্যাত-শব্ধার্থ-বিবরণম্। আঙ্পূর্বক খ্যা ল খ্যাতো। কখনে চ' 

ইতি খা-ধাতোঃ ভাবে কর্মণি করণে বা বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ 1 
তিঙ্রূপে প্রত্যয়ে তল্লক্ষণমাহ শব্দবশক্তিপ্রকাশিকান্নাং “ধাগ্বর্থে 

বিশিন্ত বিধেয়ত্বেনে বোধনে। : সমর্থ স্বার্থবত্বন্ত শবো ব্যাখ্য। 
তমুচ্যতে”॥ ইতি ব্যাখ্যাতং চৈতৎ ন্বেনৈব প্ধাত্বর্থাবচ্ছিক্রশ্বার্থ 

বত্ববিধেয়ভাকান্বয়বোধসমর্থঃ শবে ব্যাখ্যাভং, তদেব চ তি 

ইত্যর্থাললভ্যতে । তিাখ্যাতয়োঃ পর্য্যারত্বাৎ। পাক শ্চৈত্রস্তেত্যাদে 
নামার্থেনৈব বিশিষ্টন্বার্থকর্তৃত্বন্তাভিধায়কঃ ঝষ্ঠ্যাদিকো নতু ধাত্বর্থেন 
বিশিষ্টস্ত। চৈত্রঃ পচতীত্যাদ প্বাত্বর্থাবচ্ছিন্নহ্ত যত্বম্ত বিধেয়তয়া 
বোধকাবপি নামধাতু, ন স্বার্থস্ত। চৈত্রঃ পাঁচক ইত্যাদী তু. ধাত্বর্থবিশে- 
ফিতন্ত যত্বস্ত ন্ বিধেয্তা, কিন্তু কর্ত,রেব, কৃতাং ধর্দিশক্তত্বাৎ, অন্যথা 
পাঁচকশ্চৈত্র ইত্যাদিকমযোগ্যমেব, প্রাতিপদিকার্থয়োঃ পাচকচৈত্রয়ো- 
ভেদেনান্বয়স্তাংব্যুৎপন্নতয়া কৃদর্থকতেশ্চৈত্রাদাবন্বয়া-হযোগাচ্চ | অক্নং 
পক্ত,ং কাল ইত্যাদৌ, তুমাদিনা ধাতর্থাবচ্ছিন্নোইন্কুলত্বাদিঃ, ইয়ং 
চিকীর্ষেত্যাদৌ চ সনাদিমনেচ্ছাদিয়ে বিধেরত্বেনাহনভাব্যতে ইতি 
ন তেঘতিপ্রাসঙ্গঃ। বহুবাহুল্যাদাখ্যাত-বাদেো! নোদ্ধুতঃ1 শব্দকৌস্তন্- 
শবেন্দু'শেখর-মনোরমা-মঞ্জুযা-ফণিভাষিত-মহাভাষ্য-কৈয়ট-শবশক্তি- 

প্রকাশিকা-বৈয়াকরণভূষণসার-প্রতৃতি-শাববোধ-শাস্ত্রেযু নুবীভিত্তজু- 
উব্যম্॥ . আখ্যাতশব্স্ততু ভাঁব-বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়েন নিম্পনন্তাখ্যানার্থ- 

প্রতিপাদকতয়। আখ্যান-শব্দস্তার্থঘিবরণং করিতে । আখ্যানং আখ্যা +- 
তাবে জ্যুী। ১ কথনে। ২ পুর্ববৃত্তকথনে “আখ্যানং পুর্ব-বৃত্তোক্তি* 

ইতি সাহিত্যদর্পপে। তথা, “দেশঃ সোহয়মরাতিশোণিতজলৈরধন্দিন্ 
হরদাঃ পুক্গিতাঃ* 1 ইতি বেণীসংহারে চ। ৩ প্রতিষচনে। প্রশনীখ্যানয়োহ 
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ইনি পাণিনিঃ “বিভাঁষাখ্যানপরিত্রশ্রযোরিজ্” ইতি চ পাঁখিনিঃ1 করণে 
লা । ৪ ভেদকে ধর্শে পলক্ষণেখন্ৃতাখ্যানেত্যাদি” পাঁণিনিঃ। ইতভৃতঃ 

কক্চিৎ প্রকারং প্রাঞ্ডঃ। আঁখ্যান্সতে অনেন ইন্ডি বুৎপত্বেঃ কঞ্চিৎ 
প্রকারংপ্রাপ্তহ্ত ভেদকোঁধর্ম ইতি হুত্রার্থঃ যথা ,ভক্বে বিভুমভি 7 ৫ আর্য- 
নহাকাব্যাত্র্তসর্গভেদে। তেন হি কথাবিশেষেণ বর্ণনীয়চরিগাখ্যান!- 
ভথাত্বস্, মহাকাব্যং লক্ষষিত্ব! তদীয়বর্গনামকরণে বিশেষমাহ, সাহিত্যা- 

দণে, “নামান্ত সর্গোপাদেয়কথ়া সর্থনাঁষ তু” ইত্যভিধায় “কম্সিরর্থে 
পুনঃ সর্গা ভবস্ত্যাখ্যাননংজ্ঞকা2” | যথা, ভারতে বামোপাখ্যানম্, নলো- 

পাখ্যানম্, শকুস্তলোপাখ্যানমিভ্যাদি ॥ আখ্যান +-অন্ত্যর্থে অচ্-স॥ 
* প্রসিদ্ধাখ্যান-সংজক-সর্মযুক্ধে আর্ধ-মহাঁকাব্য-ভারভাদে । "শ্থাধ্যাক্বং, 
শ্রাবরেংপিত্যে ধর্শশান্ীণি চৈৰ হি। আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণান্ত 

শিলানি ৮৮৭ ইতি ॥ মন্ুসংহিতায়াঞ্চ । “সাঙ্গোপনিবদান্ বেদান্ চতুরা- 
খ্যান পঞ্চমান্+” তথ। মহাভাব্তীয়বনপর্বণি চ। স্বার্থে কল্ তত্রৈব। 
নাটকাখ্যানকাদেশ ব্যাখ্যানামিক্রিয়ানিপুটণঃ* ইতি কাদশ্বরী। 

আখ্যাত-_শব্দের অর্থবিবরণ ! খ্যাতি ও কথন অর্থের ৰাঁচক 
€খ্যাল, খ্যাতৌ। কথনে ) এই অনাদি গণীর খ্যা-ধাতু, আঙ 
উপসর্গ পূর্বক” ক্ত প্রত্যায়ান্তে সাধিত। ভাববাচ্যে, কর্মাণি বাচ্যে, 

কিস্বা করণ বাচ্যে প্রয়োগ জানিৰেক। শবশক্তিপ্রকাশিক। গ্রন্থে 
জী্দগদীশভ্টাার্ধ্য সহ্াশয়, ' “তি” প্রত্যয়ের নিকপণ-প্রসঙ্গে 
গমাথাঁঞ্চের লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে, “ধায় অর্থ বিশেষমত 
তাদুশ, ততন্ৎ স্বীয় স্বীর অর্থের বোধনবিষয়ে 'বিধেযর়তারপে প্রযত্ব 
খ্রন্তিপাদনে সমর্থ যে শব্ধ, উহ্থাকেই বিশিষ্টরূপে আখ্যাত ধলা যার”, । 
শী কারিকাটি লিজেই গ্রন্থমধ্যে ব্যাঁখ্য1-সহ বর্ণিত ককিন্না বাখিক্া- 
এছেল। প্থাডূর অর্থবিশিষ্ট শ্বার্থ, উক্ত শ্ীভট্টাচার্ধ্য, বত্ব-বিধেয়তাক, 

অরয্ব-বোধানে সমর্থ শব্দই ব্যাখ্যাত, স্থতরাং তিঙ ও আখ্যাতের 
এক, পর্য্যার়কত্তা নিবন্ধন তিও অর্থাৎই প্রন্থিপন্প হইল। “্পাক- 
শৈতরন্ত” চৈত্রের পাঁক ইত্যাদি স্থলে নামার্থ দ্বারাই বিশিষ্ট সবার্শ 
“দূতের খঅভিথান্বক হঠী-আদিকে জানিবেক | কিন্ত ধাবর্ঘ, ছায়ার 
পিশিঠ্রের, অভিধান নছে। : “ইচঅঃ পাঁচিক৮+ ইত্যাদি স্থলে খাতুতস 
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অর্থ. ছার বিশেহিভ নে বিধেয়ভা নহে, কিন্ত পাঁকাদিক্রিয়ার 

কর্তীরই বক্ছের বিধেরচ্ঞা, যেহেতু কৎ+গ্রত্যর ধর্দিশক্তই হই! 
খাঁকে। অভ্তথা "পাঁচকষস্চৈরঃ” ইড্যাদি 'অযোগ্য হইয়া। যায়, প্রাতি- 
পদিকার্থ হে পাচক ও চৈত্র উহ্থার বিতিন্নত। পুরস্কারে অনয়ের 
অন[াৎপন্নত! প্রধুক্ত কৃদর্থ কৃতির চৈত্রা্ষিতে. অয় যোগ্যতাভাবও 
হইরঃ যায়। '"্জরং পক্ত,ং কালঃ”, এই পাঁক করিবার সময়, ইত্যাদি 
স্থলে, ভুম্ আমি প্রত্যয় স্বারা ধাত্বর্থাবঙ্ছির আনুকূল্য আঁদি, এবং 

“ইয়ং চিকীর্ব।” ইত্যাদি স্থলেও সন আদি প্রত্যয় ছাঁরা ইচ্ছা আদিই 
বিধেরতা পুরস্কারে অনুতাবিত হয়। এই সকল কারণে সুতগ্বাংই 
প্র সকল স্থলে অতিপ্রপক্ষের সম্ভাবন! নাই। অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ 
যাইতে পারে না। আকাজঙ্ষার অথ, এই যে, প্রতীতি পর্য্যব্সামেক্র 

বিরহ, অর্থাৎ গ্রতীতির ( পদার্থের উপস্থিতির ) পর্যযবসাঁন (অনক্জ 

বোধন্গনকত্বে ইচ্ছা বিরহ ) ভাহার বিরহ ॥ তাঁৎপর্য্য, অগ্থফবোধ- 
জননেচ্ছা। খ্সার যোগাতা অন্বয়বোধহেতুভূত, বাঁধার অভাঁৰ অর্থাৎ 
বিপরীতবুদ্ধির অভাব ইহা বাক্যপদীক্ক প্রভৃতি গ্রচ্থে সবিশেষ 
বর্ণিত আছে। আখ্যাত প্রকরণ বহু বাহুল্য ভয়ে ও সর্ধবসাধারণে 

ছর্বোধ্য বোধে উহার বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল না। উহ! উঞ্জি- 
খিত শবাকাতীয় শান্তর গ্রন্থ সকল দেখিয়া বিশেষ সংস্কৃতভ্ঞ বৈয়া- 
করপিক পণ্ডিতের! বুঝিনা লইবেন 7 ভাববাচ্যে ক্ত প্রতায় করিয়! 
নিষ্পন্ন আধ্যাত শব্দে, আখ্যান অর্থ, প্রতিপাদন করার আখ্যানশব্ের 
'অর্থ বিবরণ লেখা যাইতেছে। এইস্থলে সাধারণের অনানাসে বোধগস্য 
আখ্যাত শব্ের অর্থ এই যে, তিতীগ্যস্ত ঝ1 তিবাণ্স্ত ধাতুই আখ্যাত 
বলিক্সা প্রতীত হয়। কোনও ব্যাকরণ অধ্যয়নকারী ছাজের 'আঁথ্যাত 
পাঠ. হইয়াছে কিনা? এই প্রশ্নে ধাতু বা তিওস্ত প্রকরণেরই 
প্রতীতি হয়। চ্ুতরাঁং আখ্যাতশব্ে সকল শবসাধনের মৃলীভূত 
ধাতুরূপ অর্থই প্রতীত হয়। আ৷ উপসর্গের অর্থ “আডীবষদর্থেধৃতি- 
ব্যাণ্ো সীমার্থে ধাতুযোগজে। আ' প্রগৃহা স্থৃতৌ বাক্যেহপ্যান্ত হ্যাঁ 
'কফোপিপী়য়োৌ ৷ ইত্যমরসিংহ১1. প্মধ্যাদায়া মভিবিধৌ কিয়ীযো- 
এগেষবরয়োঃ | যু আঁকারং সঙিৎ" 'প্রোক্কো বাক্যক্মরণয়োরিতিৎ ॥৮ 
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ইতি মু্ধবেধধব্যাকদ্বণস্। অ।এই উপসর্গের অর্থ সমুদয়, আখ্যান 
বা আখ্যান্ড পদে সংলগ্ন হইভে পারে। সাহিত্যদপণনামক গ্রন্থে ॥ 
কথন ১1 পুর্বাবৃস্ত কখন ২। এবং বেদীমংহারেও' এ অর্থে প্রয়োগ 

আছে পাপিনিতেও প্রদ্িবচনন এবং প্রতিবাঁক্য অর্থ ।..৩।. অর্থাৎ 
প্রাক্সের উদ্বর বাক্যে কথন অর্থ॥ কৃষ্ণ বাচ্ে প্রয়োগ করিলে 
তেক ধঙ্ধ্ব। ৪ অর্থ। ইহাঁও পাঁশিনিতে উক্ত. আর্য বা মহাকাব্যের 
অন্তর্গতবর্ণনীর খণ্.চরিতভের কথাবিশেষ, ৫। এই অর্থও - সাহিত্য- 

দর্পণে বিবৃত দ্মাছে, যেমন কাব্যাদির অন্তর্গত সর্গেরও আখ্যান 

সংজ্ঞা, এবং উপাদেয় কথাভাগকে আখ্যান কহা! যায়। যেষন আর্য 
মহাভারত আদিতে রামোপাখ্যান, নলোপাখ্যান, শকুস্তলোপাখ্যান। 

ইত্যাদি । আখ্যান আছে, যাহাতে এইরপে অন্তর্থে প্রয়োগে । 
প্রসি আখ্যানযুক্ত গ্রন্থ 'আর্ষ মহাকাব্য রামায়ণ প্রভৃতি ও মহাভারত 

গ্রদ্থতিও আখ্যান শববাচ্য ৬৪ ' ভ্রীমহাভারতে বনপর্ধে উক্ক আছে 
যে, “্পিভৃজাদ্ধাদি কর্শে বেদ স্থাধ্যায়, ধর্মশান্ত্র সকল প্রসিদ্ধ আখ্য'ন 
সক্ধল এবং ইতিহাস ও পুরাঁণ প্রভৃতি সকলও শুনাইবেক*। আর 

শ্রীমন্ুদহিতাতে উক্ত আঁছে যে, "অঙ্গের সহিত ও উপনিষঘের সহিত 
চাত্ি বেদ এ্রবং পঞ্চম-বেদ-আখ্যাঁনও গুনাইবে+। ইহ! এ সকল 
গ্রন্থে এবং কাদশ্বরীতেও স্বার্থে কন প্রত্যয় করিয়া নিপল এই 
'আখ্যানকশন্দেরও উক্ত অর্থে প্রয়োগ, দেখ! যায় ॥ 

এস্থলে আখ্যা শব্দে প্র সকল অর্থ বুঝাইবেক'। এবং ধাতু 
যেমন সকল শবের মূল, সেই মত সকল শ্রুতির শব্দোচ্চারণ বা স্তোত্র 
পাঠ প্রভৃতি মূলীভূত: যে আশ্চর্ধ্য রহম পাঠ উহাই শ্রুতি-প্রভৃতি+ 

সমু্বয়ের এবং গ্রায়ত্রী-গানের ও মুল, আখ্যাভ বলিয়া! জানিবেক ॥ 
ধর্যা-শব্দার্থ নিরূপণম্। পুং, স্ত্রী, তথা নপুংসকলিঙ্গঃ। . ধনং লব্ব! 

প্থলথণং লন্ধ।” পাণিনীক়াৎ ব্ছ। ধণস্তনিমিত্তং সংযোগ উৎপাত! 

বা! “গোদ্ধাট্” পাংযৃৎ্। ধনীয় হিতং বাঁ ১1 ধনস্ত লব্ধরি ২। 

“ধায় দিহিতঃ কর্ম হিতং হন্তং. ব্রভোদিত্ ।৮ ইতি শ্রীবরাহ পুরা- 
দয়ধন্যবতোপ্রাখ্যানে ॥ প্রাজায় ধন্তায়। যন্বসি” খগ্েদে ৯৮৬৩১ 
ইতি ॥ প্ধন্যায় পরিষিচ্যমানাঃ ক্ষয়ং জবীরং ধন্বস্ত সোমা” কন, 
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ইতি: ড॥ ধননিমিদ্তে সংযোগাদৌ ৩। ধন-প্রয়োজিনাকে: ৪1 
ধনায় হিতে ৫1 প্লাঘো, চ, ৬। 'অশ্ববর্ণ বৃক্ষে ৭।' ইতি রাজনির্থণ্টে। 

হুখব্তি ৮1” সুক্কৃতিনি ৯।: ত্রিলিঙ্গী। ইত্যমরকোঁষে ॥' প্ধন্তাঁ 
হসি বৈদর্ভি গুণৈকদারৈই৮ ' ইতি নৈধধে শ্রীহর্ষবর্ধনম্। প্বন্তান্তা 
গুণরহরোহণভূবো ধন্যাখুদন্তৈব "লা ইতি সাছিভ্যদর্পপে বিশ্ব- 
নাখকবিবর্জনম্।. প্ধন্যোহসি ষল্ত হরিরেষ সমক্ষ. এব | ইতি 
শ্রিশুপালবধে মাঘকবিবগ্রনম্। প্ধন্যং ষশশ্তমাযুস্যং শ্বর্গযং চাঁতিথি 
পুজনম্।+ ইতি শ্রীমন্সংহিতায়াম্ প্রয়োগঃ॥ কতার্থে ভ্রিলিঞঃ ১৭ । 
বিষ্জৌ ১১। পুংলিজ£। “স্থমেধা মেধজো! ধন্য£1” প্রীবিষু, সহ্শর 
নাগ্ি। ধন্যঃ কৃতার্খ*» ইতি তত্ভাম্ম ব্যাখ্যানম। 'আমলক্যাম্ 
ধাক্র্যাম ১২। উপমাতরি ১৩। মেদ্দিনীকোষে। পিগাঁরকষন- 
দেবতাভেদে চ, স্ত্রী ১৪, ধন্যাকে, চ ১৫, আীলিঙ্ং ইতি হেমচন্্রঃ | 

অস্তৈষ ধন্তশবাস্ পার্বত্যা বিধের-বিশেষণতর়! স্্রীলিঙ্গে প্রয়োগোব্য়ম্ ॥ 

কৃতপুণ্যাসি পদাস্তর্গত কত-পুণ্য-অসি শব্বার্থব্যাখ্যা বিবরণম্। কৃ, 
এ, ক্কৃতো ভাঘিঃ তনাদ্িশ্চ উভয়পর্দী সবন্মকঃ অনিটু।' ইত্যন্মাদ 
ধাতোঃ কর্শপি, ভাবে করণ-কারক-বাচ্যে চ ক্ত প্রত্যয়ন নিশ্পন্নঃ। 
ক, এ, বধে স্বাঁদি উভয়পরদশী, সকর্মকঃ, সেট । ইত্যশ্বাদপি ক্ুপ্রত্য- 
য়েন সিদ্ধঃ। জিলিঙ্গঃ। অর্থঃ। সম্পািতে ১। জল্গিতে ২। অত্যন্তে, 
৩, চ। পকৃতমোদন সক্ভাদি তঙুলাদি কতাক্কতম্।  শ্রীহাদি চাঁকতং 
প্রোক্তমিতিভ্রব্যং ত্রিধা বুধৈঃ1” ইতি কাঁত্যায়নোক্তে। তুদাদে 
হবিষি ৪ নপুংসকলিলঃ। প্কতমনুমতং দৃষ্টং বা টৈরিদং গুরু 
পাঁতকম্ ইতি বেণীসংহারে। বিহিতে ৫ ভ্ত্রিলিঃ। ফলে ৬ 
নপুংসক-লিঙ্গঃ | সভ্যযুগে ৭ নপুংসক-লিঙ্গঃ। তল্সানাহ্যাক্তং শ্রীল, 

প্ত্বার্ধ্যাহুঃ সহআঁণি বর্ষাণাত্ত কৃতং যুগম্।” ইতি? প্কৃতং ত্রেভা» 
ইত্যাদি। “ক্কতে যদ্ধযারতো বিষু৮. মিত্যা্ি,' “কাতে শুরশ্চতুর্ববাছ- 
রিত্যাদি ভ্রীমত্তাগবত ্রভৃতিপুরাশেষু। পদ্গৈশ্চভুর্ভিঃ হুকৃতৈঃ স্থিরী- 
কৃতে ক্কৃতেহমুনা কেন ভপঃ 'শ্রপেদিরে” ইতি নৈষধে ভ্রীহ্ধগ্ 
নম্। চতুরহ্বঘুক্তে পাশকভেদে ৮1 জোমঘভেদ, চ, ৯1 পর্য্াপ্তে 
১৯৭ ত্রিলিঙ্গং ইতি যেদিনীকোবে। মাঁস্ভেফে ৯১'পুং। কতদাল' 
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শবে বিবরণ; অষ্টব্যদ্। চতুঃ সংখ্যায়াদ্ ১২। ' “যুগ্ান্থী ₹ষ্ভৃতানি” 
ইতি তিথিতান্বে নিগৰবচনম্ ॥  পুপ্যশন্বার্থ বিবরণম্। পু, ৬ শোধে 
ভুাহিরদিবাদিস্চ সকর্ম্ম2সেট্ আন্মনেপরদদী। পবতে, পুতে, পৃঃ এ 
গিশোধে কাদিঃ পাদিত উভয়পরদী সকর্মকঃ সেট 'পুণাতি পুনীতে। 

ইডি পুৃধাড়োঃ ডুপ্য প্রত্যয়েন নিষ্পঃ। শুভাদৃষ্টে ধর্শে ১1 মপুং। 
তন্বতি '২। ত্রিলিক্ল£ ইতি 'অমরসিংহাভিখানে ॥ শোভনকর্মামিতে 
৩৭. পাবনে ৪1. সুন্দর ৫। চ ইতি ত্রিলিঙ্গঃ ইতি হ্ষচক্জ্রাভি- 
ধানে। সুঙগন্ৌ। ৬। ত্রিলিঙ্গঃ। ইতি জটাধরাভিধানে। লঞ্মা- 
অধিক নব্মস্থানে ৭ ইতি জ্যোতিগ্তত্বাদৌ। গঙাঙ্গানাদিজস্তং 
ধর্মরূপপুণ্যঞ্চ কর্মনাঁশাজলম্পর্শনাশ্ুঞ্চ । কীর্তনাদপি ভন্ত নাহত! 
বা, পইষ্টং দত্তমর্ধীতষ। বিনশ্ততাস্থকীর্তাৎ। শ্লাঘান্থুশোচনাভ্যাঞ্চ 
মগ্নতেজে। বিভিদ্ভতে ।' তল্মাদাত্মক্কৃতং পুণ্যং বুথ! ন পরিকীত্বয়েৎ ॥৮ 

ইতি গুদ্িতত্বধৃতদেবল-বচনাৎ। বজ্পাধ্যয়নদানাদীনামাশুবিনাশি- 
"বাং তচ্জন্তং পুণ্যমেব বিনশ্ততীতি বোধ্যমূ। তক্মাদাত্মবকৃতং পুণ্য- 
'মিত্যন্তরত্র নির্দেশাচ্চ। তত্র প্রারদ্ধভিয়ানামেব তত্বজ্ঞানারাহত্বদ্ 
প্রারন্ধগুগারনান্ত ভোঁগাদেব . সংক্ষয়ঃ| “ক্ষণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং 
'বিশস্তীতি ক্রুতেঃ।” তদ্যথেহ কম্মচিতে!'লোকঃ ক্ষীরতে এবমেবাই- 
সু পুগ্যচিতে! ল্োকঃ ক্ষীয়তে ইতি শ্রতেঃ। . “পুণ্যঞ্চ পুফফকরশ্চৈব 
'্াখ্যাবাখ্যস্তটথবচ । ভ্রুত্যারৃভ্য1..ভরস্ত্যেতে .নিত্যং দ্বাদশরাশয় 2” 

ইতি জ্যোভিতত্বাক্তে মেন-কক্ষট-তুলা-যকর-রূপে রাশৌ, পুংলিজঃ ॥ 
পুগ্যার্থে ব্রতে উপবাসানৌ।- ভ্ীহরিবংশে ১৩৬ অধ্যায়ে, উক্ক ব্রত- 
ভেদে ২। খ্ান্তচ্দ. ভীবদ্ষপুরাণে-%5. অধ্যায়ে দৃহ্ান্। বিকৌ। ৩। পুং 

প্পুপ্রঠি গুরকিত1 পুণ্যঃ* ইতি জীদহাভারতীয় শ্রীবি্ুুসহত্রনামি তাস্- 
লছিভে. নির্গেশাচ্চ ? অসীস্থ্যন্ার্থব্যাধ্যাঁনদ্। অন্য ইর ক্ষেপে 
ইত্ন্মান্কাতভীঃ কি. প্রত্যন্েন. পিশ্বাঃ। ভি প্রত্যর়ান্তে। বা? টা 

্বডান ইতাঘচি।, জার, দীন্তো অকর্ক+, গ্রহণে গতৌ চ, সকর্শক 
তদিং উভকপদী সেট? 'অসতি, তে। :আঁসীৎ,. আসি । ্ লাবশয 
উৎপাত ইবাস ফরঃ£”. ইতি, কুমারস্বে প্রন্োগঃ 8 *॥ আস, ল 

বিক্মমানন্ধারাদ্।, দানি অকর্ণকঃ পরশ্মৈপদী সেট । অস্তি, সন্তি, 
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অসি,. স্তাৎ, 'অধি, অসানি, জানীৎ, ইত্যাদি রা আন্ত,জাসার্ক 
ধাতুকে ভার ডেল চর মি ট কাঁলসন্নধা 

'অন্তর্ভাবাচ্চ নিত নিসিন ন রা "পন দিশি 

দেবতাত্মা* ইতি কুমারসম্তবে । “যচ্চাবহাার্থমসৎরুক্ধোৎসি” ইতি 
শ্রীতগবদ্গীতায়াম্। পন্যাছ! সংখ্যাবতো! হর্থন ইভিধায়ক$” 

ইতি ক্ষণিভাম্কে । কামতস্ত প্রবৃত্বানামিমাঃ সঃ ক্রমশো বরাঃ” ইত্যাদি 
শ্রীমনুসংহিতাক়্াম্। “্সদেব সৌম্যেদমগ্র 'আসসীৎ” ইতি ছান্দোগ্য 
উপনিষদি । আস, দীন্তো ইত্যপ্মান্ধাতোঃ ইন্ প্রত্যত়াস্তপ্রয়োগে 
অব্যরং ইন-ব্িভক্তি-প্রতিন্পকম্্। ত্বমিত্যর্থ-বোধনে “কতবানসি 
বিশ্রিয়ং ন মে” ইতি কুমারসস্তরে। প্থন্তাসি বৈদভিওপৈরুদারৈঃ* 
ইতি নৈষধে ॥ শুরোইসি কৃতবিগ্যোধসি দর্শনীয়োহসি পুত্রক* ইতি 

নীতিশান্ত্রে। অসি পুংলিঙ্গঃ স্ত্রীলিঙ্গশ্চ অন্ততি সেবনেন পাঁপাঁনি ইন. 
বা ভীপ,। বারাণসীদক্ষিণস্থে নদীধ-ভেদে। অন্ততে ক্ষিপ্যতে অস্ 
ইন্।. খড়গান। শ্বীসে চ *তিঅঃ পরো হসি-পথান্ কলর স্তন 
কুচীভিঃ” ইতি কাত্যায়নঃ | ২০। ৭.1 ৯। “অসেঃ শ্বাঁসস্ত পথঃ ৪০ 
গর্গ-ব্যাখ্যানম্ন। ক্ষিপ্ডে চ পদার্থে ॥ ভ্রিলিঙ্গঃ ॥ 

ধন্ত-শন্দের অর্থনিরূপণ। প্ুংলিঙ্গ ্ রীলি্গ, এবং নপুংসকষিদে 
ধন শবের প্রয়ে]গ হয়। ধন সম্পৎ-পর্ধ্যান্নক, লাভ করিয়া এই 

অর্থে পাণিনীয় হুত্রেঃধব শবের পর যত প্রত্যন়্ ঘারা,. অথবা ধনের 

নিমিত্ত সংযোগ কিম্বা উৎপাত এই অর্থে যৎ প্রত্যয় ছারা! প্ধন্ত+ 
শব্দ সাধিত হইয়াছে। ধনার্থে হিত এই: অর্থেও যত হইতে পারে 
১1 ধন লাভের কর্তা. ২। শ্রীবকাহপুরাণীয় ধন্ত-ব্রত্তের উপাখ্যানে 
ধন্ত শব্খের প্রষ্বোগ আছে ॥ . এবং খগবেদে (৯।৮৬। ৩১. ৭। 

৯৭। ২৬) প্রয়োগ আছে। নৈষধচরিতে শ্রীহর্ষকত্ষির বর্ণনে, শবিস্ব- 
নাথনকবি-বর্ণিত সাহিত্যনবর্পণে, খাঁঘ-কবি*বর্ণিত শিগুপালরধ-নামক 

গ্রন্থে, শ্রীমন্থসংহ্তায়, এবং শ্রীমহাভারতীর শ্রীবিষ্ণর সহজনামে ও 
সহশ্রনামভাব্যব্যাখ্যানেও, ধস্ত শবের 'অর্থপহ প্রয়োগ ও উ্ধাহরণ 
আছে। ধনের জন্য .সংযোগাদি ৩। . ধন্প্রয্নোদষনক ৪1 খনার্থে 
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ছিভ ৫। ললীঘ্য ৬। অশ্ববর্ণ বৃক্ষ-৭। ইহ] রাজনির্ঘপ্টে, উদ্ত। সুখ- 

'সুক্ত ৮। চ্ৃকৃতিযুক্ত ৯1 তিন লিঙ্গে ইহার প্রয়োগের কথ! অসরসিংহ 

নিজাকোষে কলেন। হ্বভার্থ ১৭1 তিন লিজে। বিষুঃ ১১। পুংলিঙ্গ। 
আমলকী ১২।- উপযাতা ১৩৭ ইহা যেদিনী অভিধানে আছে। 
শিশারক নামে বনদেবতাভেদ ৯৪। স্্রীলিঙ্গ | ধন্তাক ১৫, স্ত্রীলিঙ্গ ইহ! 

হেমচন্ত্র বলেন। এ ধন্ত শব্টি এ্রস্থলে পার্বতীর বিধেয়বিশেষণ 
হেডুক স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ কৃতপুণ্যাসি-পদ্বান্তর্গত ক্কৃত-পুশ্য- 
অধি শব্দার্থের ব্যাখ্যাবিবরণ। কৃ, ঞ, কৃতি অর্থ প্রতিপাদক ভ্াদি 

এবং 'তনাদি উভয়পর্দী সকর্্মক অনিটু। এই ক্কধাতুর পরে ভাব 
ব। 'কর্ম-প্রভৃতি-কারক-বাচ্যে কত প্রতারঘার! নিম্পন্ন। বধ অর্থ 
প্রতিপাদক ক্ক-ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়াও কৃতপদ সাধিত হয়। 
ত্রিলিঙ্গ । অর্থ ।. সম্পাদিত ১। জনিত ২। অভ্যন্ত ৩। কাত্যাযন 
মতে “ওদন .সৃক্ত, আদি কৃত, তগ্ঙুলাদি কৃত এবং অক্কত, এবং 

বীছি অর্থাৎ ধান্তাদি অক্ুত, পণ্ডিতের! এই তিন ভাগে দ্রব্য 
বিভাগ করিয়! থাকেন 1” অল্নার্দি এবং ত্বত ৯, নপুংসক লিঙ্গ |” 

প্যাছারা এই শুরু পাঁভক করেন, তদবিষয় অনুমতি করেন বা 
দেখেন, তাহারাও তাতে লিপ্ত হয়েন।” জএঁূপে কত শবের প্রয়োগ 
বেশীসংহারে আছে। বিহিত ৫, ত্রিলিঙ্গ। ফল ৬। সত্যমুগ ৭। 

ক্কতুগের পরিমাণ আঁদি মন্থ বলিয়ুছেন, চারিসহ্ম বৎসরে কৃত, 
অর্থাৎ সত্যধুগ হয়। ক্কতযুগে ভগবান বিষ্কুকে ধ্যান কদ্দিলে 
যাহা! .হয়,. এবং ক্ৃতষুপে গুরুবর্ণ চতূর্বাহছ, ইত্যাদি শ্রীমত্তাগবতাদি 
পুরাণে ৫।-ক্লুতশব্দার্থ সত্যযুগ নির্দেশে উক্ত 'আছে। অথচ শ্রীহর্ষবর্শিত 

নৈষধেও ইহার উ্ধাহরণ 'আছে। চারিঅস্কযুক্ত পাশর বিশেষ ৮। 
স্তোমবিশেষ ৯। পর্যযাপ্ত ১০1 ইহ! মেপ্গিনীতে উক্ত । দালবিশেত্র 

১১1... কোরে; কৃতনাসশন্দেক্র বিবরণে দেখিবে। চারি স্জ্যা ১২ 

 পুণ-শবের অর্থ-বিবরণ।. শৌধন-অর্থ-প্রতিপাদক পু. ধাতুর উত্তরে 
ভুয প্রত্যন়-্ারা পুণ্য শঙখটি সাধিত হইল। শুভাদৃষ্ট ধর্ম ১। শুভাদৃষ 
ধরদযুক্ত ২1... ইহা! গমরকোষে : উক্ত আছে।॥ গুভকর্শীস্থিত ৩। 

পারিস, 9৪1 জুন. ৫৭. ইহা! হেষচত্্র বলেন। _লুগন্ধি ৬।. ইহা 



[ ২৭ ] 

অটাথরেন উদ্ি লগ্ব হইতে লবম- স্থান, ৭ ইছা জেযাতিস্বাদিতে 
আছে। গঙ্গাগান-আদি ধশ্যকর্জন্ত পৃথ্য, ধর্শনাশা নদীর জজের 
স্পরণনাত্রে ধিনাস্ত, এবং পুণের ক্ষীর্ভনে ভার্থাৎ আত্মপীঘার্থে সাধারণ্যে 

প্রকীশ্যে বলাতেও বিনা হয়, ইহা! গুডধিতততবত-দেবলবচনে আছে: 
আঁর যজ্ঞ, বেদপাঠ ও দান আদ্গি কার্য যেমন আঁগুবিনশ্বর, তজ্রপ 
তঙ্জন্ভ পুণ্যও গুতরাং নশ্বর, এবং প্রকুষ্টক্ধপে অচুতিত: কর্পসঞিত 
প্রহিষ ও পারলৌকিক পুখ্যেরও ভোগ ঘারা ক্ষয় হয়। এতদৃবিষয়ক 
প্রমাগাদি সংস্কতভাগে দেখিয়া লইবেক ॥ পুণ্যার্থক-ব্রত-বিশেব ৮. 

শ্রীহরিবংশের ১৩৬ অধ্যায়ে ও প্রীরন্ষপুরাণের ৩, ও, ৪, ধ্যানে এবং 

জীবিফুসহশ্রনাম ও উহার ভাব্যে বিস্তৃত বিবরণ দেখিয়া! লইবেক ॥ 
'অসি” শব্দের অর্থবিবরণ। ক্ষেপণ অর্থ-প্রতিপাদক “অস” ধাতুর 
উত্তর কি কিন্বা ডি প্রত্যয় দ্বারা অসি এই শব্দ সাধিত হইস্াছে! 
অর্থ, প্রক্ষেপণ-স্বভাবাপন্ন ॥ দীপ্তি, গ্রহণ, এবং গতি অর্থ-প্রতিপাদক 
অস-ধাতুরও উক্ত-প্রকার অসিশব সাধিত হয়। কুমারসম্ভব, শ্রীভগ- 
বাগগীতা, ফণিভাম্য, শ্রীমহ্থসংহিতা,ও গ্য উপনিষদ প্রভৃতি 
গ্রন্থে বছবিধস্থলে উহার উদাহরণ আছে ॥ দীপ্তি অর্থ-প্রতিপাদক 

অস-ধাতুর পর ইন্ প্রত্যয় দ্বারাও “অসি” এই শব্দ সাধিত হয়, 
তাহার অর্থ “তুমি” ॥ কুমারসস্ভব, নৈবধ ও নীতিশান্ত্র প্রন্ৃতিতে 
ভাঙার অনেক উদ্দাহরণ আছে ॥ বাহার সেবা করিলে পাপ-সমুদয় 

অন্ত অর্থাৎ দূরীভূত হম, এই অর্থে অসধাতুর উত্তর ইন্ বা! ভীপ. 
প্রত্যক় দ্বারা নিষ্পন্ন অসি বা অসী শব । বান্বাণসীতর দক্ষিণস্ক 
নদী-বিশেষ-দপ অর্থ বুঝায় । ক্ষিপ্ত পদার্থ বিশেষ । ইত্যাদি ॥. 

অপ স্ত্রীশব্বার্থবিবরণম্। জ্রীতি, রক্ষা, বা প্রাপণ অর্থে কিম্বা 
আঁচ্ছাধনার্ঘ-বাচক-ভ-ধাঁতুর উত্তর ভুট্ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন $ স্্রীলিঙ্গে ঈপি- 
লিদ্ধঃ আীশবঃ | শ্তন-যোস্তাদি-মতি । অথবা! &, এ ল স্ততো৷ এই ধাতু 
উত্তর পুর্বববৎ প্রত্যরাদি দ্বারা লিদ্ধঃ॥ ইহা কবিকলক্রুমে ॥ অথ স্বভাব- 
শবাধব্যাখ্যানম। অজন্টে '্বতঃলিদ্ধে ভাবে। স্বভাঁবশন্দঃ পুলিগঃ। 
খ্ববদিয়ে! ভাবঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ বথা, (অমরসিংহ-রুত-নামলিগ্গাহুশাসন- 
টনি রাজের স্বনপং ৪, নিম ৫1 ইতি । 

৩৩ 
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ছাঁবং ৬, ইহা] শবরত্বাবলীকোৌষে । জর্গঃ খ, ইহ? জটাধরাতিধানে 
স্বতএব আবির্ভাবঃ 1 ষর্থা, “বহিহ্েন্থনপেক্ষী তু স্বভাবে! হ্থ প্রকীন্তিতঃ। 
নিদর্গক শ্বরূপঞ্চেত্যেষো হপি ভবতি দ্বিধা ॥ নিসর্গ; নুঘূড়াভ্যাসজন্তঃ 
সংস্কার উচ্যতে। অজন্তস্ত স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইব্যতে ।* ইতি উজ্জল" 
নীলমণিঃ ॥-প্বচনেযু চ বুদ্ধো চ শ্বভাঁবে চ চরিত্রতঃ। আচারে ব্যবহারে 
চ ভ্ঞারতে হৃদক়্ং নৃণাম্। লোকাঃ বর্খ্ববশীভৃতাস্তৎ কন বত কৃতং পুরা । 
স্বকর্দণাং ফলং ভূঙেক্ত জন্তর্জন্মনি জন্মনি । কেচিদ্বদস্তীতি ভবেৎ স্বকৃতে 
নেতি কেচন। ত্রিবিধাশ্চ মত বেদে বেদবেদাঙ্গ-পারগাঃ॥ স্বয়ধ 
কর্ম্জনকব্তৎকর্দ দৈবকারণম্্। স্বভাবে! জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব 
কর্শণা | স্ এবাত্! সর্ধসেব্যঃ সর্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ ॥ স চ স্যজতি দৈবঞ্চ 
ক্বভাবং কর্ম এব চ॥ অহো শ্রীক্কষ্দাসানাং কঃ ম্বভাবঃ সুনির্মলঃ। 
হ্ৃতভ্ার্য্যমুচ্ছিতঞ্চ ন শশাপ রিপুং শুরুম্ ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তীয়- 
প্রককতিধণ্ডে সপ্তপঞ্চাশতৃমাধ্যায়ে ॥ অপিচ। সুদিনং ছদ্দিনঞেৰ 

সর্ধং কর্মদোস্ভবং ভবেৎ। তৎকন্ তপসাং সাধ্যং কর্শণাঞ্চ শুভাগুভম্। 

তপঃ স্বভাবসাধ্যঞ্চ স্বভাবোহভ্যাসতে। ভবেৎ॥ ইতি চ তত্ৈব শ্রীকৃষ্ণ- 
জন্মধণ্ডে ব্রিচত্বারিংশভমাধ্যায়ে ॥ অন্তচ্চ। স্বভাবে যাদুশে। যস্ত ন 

জহ্বাতি কদাচন। অঙ্গারঃ শত-ধোৌঁতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ॥ ইত্তি 
চাণক্যসারসঙ্গ হে ॥ সর্বস্তা হি পরীক্ষ্যস্তে স্বভাব! নেতরে গুণাঃ। 

অভীতা হি গুণান্ সর্বান্ স্বভাঁবে! সু্ধি, পর্কতে ॥ ইতি হিতোপদ্েশ- 

নামকগ্রন্থে মিত্রলাভিনমকপ্রথমকথাসঙ্গ,হে শ্রীবিষ্কশর্শবাক্যম্, “ন 
ধর্খশীন্্ং পঠতীতি কারণম্, ন চাপি ধেদাধায়নং ছুরাত্মনঃ। স্বভাব 

এবাত্র তথাভিদ্ধিচ্যতে, যথ', প্রকৃত্য] মধুরং গবাং পয়ঃ* 8. ইতি চ 
তঁত্রৈব বিঞুশর্মবাফ্যম্ 1 152২ স্ত্রীণাং বা স্বভাবঃ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ- 
সমাসেন দিপ্গনং। তগ্নিগন্ং বথ] জীব্রঙ্গবৈবর্ভীয়প্রকতিখণ্ডে চতুর্দশ, 
ধ্যায়ে॥ বকুস্তাকার..প সনৃভান্তা্ সম্ভতম্। হৃদয়ে ক্ষুরধারাভাং 
শঙ্বস্মধূরভািনীন্। খুবা্যপদ্ষিনিষ্পক্নতত্পরাং সততং সদা স্থাস্তর্-, 
বিনরূপাঞ্চ প্রসন্নবদনেণাস্। ' শ্ুতৌ পুরাণে যাঁসাঞচ চগিত্রমনিরূপি- 
সস তান কো বিএলেৎ প্রাজ্গঃ অপ্রাজ্ঞাঞ্চ ছুরাশসামূ। তাসাং কে? 

বা:বেপুর্গিজং পার্থাতি নবংনবম্। দৃ্। জবেশং পুরুষমিচ্ছন্তীং হদয়ে 
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সঙা। বাহে স্বাত্মসতীত্ঞ্চ প্রাপরস্তীং প্রবন্ধ: । শঙ্বতকামা্ি ধামাঞ 
কা্াধারাং মনোহরাস্। বাস্ছে শ্বাষাচ্ছাদর্তীং স্বান্তর্মৈধুনমনিসাম। 
কাস্তং গ্রসস্তীং রহসি বাহে হুতীব স্গলজ্জিতাঁষ্ ॥ মানিনীং মৈধুনাভাবে 
কফোপনাং কলহাছুরাস্। _ুজীতাং ভূরিসস্তোগাঁৎ স্বল্লমৈথুন-ছুঃখিতাম্ 1 
স্রমিষ্টান্নাৎ শীততোয়াদাকাজ্কভ্তীঞ্চ মানসৈঃ1 জুন্দরং রসিকং, কাস্তং 

যুবানং শুপিনং সদা ॥ আুতাৎ প্ররমপি ন্গেহং কুর্ধতীং রতি-কর্তরি । 
প্রাণাধিকং প্রিয়তমং সম্ভোগকুশলং প্রিয়ম্। পশ্তস্তীং বিগুতুল্যঞ্ত 
বৃদ্ধং বা মৈধুনাক্ষমম্॥ কলহং কুর্বতীং শঙ্বৎ তেন সার্ঘং স্থকোঁপনাম্। 

চর্চয়া ভক্ষয়স্তীত্তং কীনাঁশ ইব গোজরম্। হছুঃসাহস-ন্বরূপাঞ্চ সর্বদোষা- 
শ্রয়াং সদা। শঙ্বংকপটকন্পাঞ্চ হুঃসাধ্যামপ্রর্তীতকাম্। ব্রন্মবিধু- 
শিবাধীনাং ভুন্ত্যাজ্যাং মোহকারিণীম। তপোঁমার্গার্গলাং শঙ্বন্মুক্তিমার্গ- 
কপাটিকাম্॥ হরের্ডক্তিব্যবহিতাঁং সর্বমাকাকরগ্ডিকাম। অংসার- 

কারাগারে চ শঙ্বন্নিগড়রূপিণীম্। ইন্দ্রজালম্বরূপাঞ্চ মিথ্যাইতিম্বপ্র্পি- 

নীমূ। বিভ্রতীং বাহসৌন্দর্ধ্যমধে হক্গমতিকুৎসিতম্। লালাবিন্মুত্ 
পুয়ানাষাধারং মলসংযুতম্। হুর্গদ্ধিদবোষসংখুক্তং রক্কীক্তকমসংস্কতম্। 
মায়ারূপাং মাতিনাঁঞ্চ বিধিন! নির্ষিতাং পুরা । বিষ্পাঁং মুমুক্ষুণাম- 

দৃশ্ত্যামপ্যবাঞ্চিতাম্ ॥” ইত্যার্দি॥ কিঞ্চ তত্রেব গণপতিখণ্ডে যষ্ঠাধ্যাক়্ে 
যথ।। “ছুনিবাধ্যশ্চ সর্ধেষাং স্ত্রীস্বভাবশ্চ চাপলঃ ॥ চুস্তযাজ্যং যোগিভিঃ 

লিদ্ধৈরস্মাভিশ্চ তপস্থিভিঃ। জিতেক্িয়ৈঞিতক্রোখৈঃ স্্রীকূপং মোহ- 
কারণম্। সর্ধমায়াকরওঞ্ কামবর্ধনকারণম্। ব্রঙ্গান্্রং কাযদেবস্ত 

হুর্ডেস্তং জয়কারণম্। হুনির্মিতঞ্চ বিধিনা সর্বাগ্তং ব্রন্ম-পূর্বজম্। 
মোক্ষদ্বারকবাটঞ্চ হরিভক্তিবিরোধনম্। সংসার-বন্ধনন্তস্তরজ্জরূপ-: 
মক্ভতনম। বৈরাগ্যনাশবীজঞ্চ শর্বদ্রাগবিবর্ধনম্। ' পত্তনং' 

সাহসানাঞ্চ দোঁষাণামালয়ং সদা। অগ্রত্যক়ানাং ক্ষেত্রঞ্ স্বয়ং কপট- 

মুর্তিমৎ। অহঙ্কাবাশ্রয়, শঙ্বঘিবকুক্তং সুঘ্ামুখম্। সর্বেররসাধ্যমানঞ, 
হবারাধ্য্চ সর্বদা ম্বকার্ধ্যসাধ্যঞাবাধাং কলহাক্ুর-কারিণম্ ॥ 
ইত্যাদি ॥ স্ত্রী-্বভাঁবং চরিত্র আঁশ্র্য্যং গাপকারণম্। ' ক্ষণং নাক্তি 

রহোঁনান্তি নাম্তি কৃত্যে বিভাঁবনা।' তেন নারদ নারীণাং 
সতীত্বং নোপক্কায়তে ॥. একবাঁসা তথা. গৌরী শ্ুমি! বা বরবর্ণিনী 1 
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মথ্যগণ্ডা শ্রগব্ভাণচ বয়োতীতাতথ! রিনং। সুরপং পুরুদং দু! 
ক্ষরত্তি সুবিসত্তয়। স্বভাব এব নারীণাং শান্ত পৃণু কারণম্। ইতি 
শ্রীবনাহ-পুরাশে হুর্যা-প্রতিষ্ঠানন্নামাধ্যান়্ে। * | জানীক্কাৎ প্রেষণে 
ভূত্যান্ বান্ধবান্ ব্যলনাগমে | মিত্রধীগদি কালে চ তার্ধ্যাঞ্চ কিভব- 

ক্ষয়ে। আীণাং ছিগুণমাহারঃ প্রজ্ঞ। চৈব চতুগ্ডণা'। বড়গুণো ব্যব- 
সান্ধস্চ কাষাশ্চা্টগুণাঁঃ স্বতাঃ॥ ন শ্বপ্রেন জরবেিদ্রাং ন কামেন 
জয়েৎ অ্তরিক্ষম। ন বেন্ৃনৈর্জক্বেপ্হিং ন মস্ভেন তৃষাং জয়ে ইতি ॥ 
বদ্যধ পুরুষং দৃই। যোলিঃ প্রন্থষ্যতে স্িয়াঃ। সবেশং পুরুষং দু? 
ভ্রাতর়ং যদি ব! সুভম্। গুরুং খা! তিক্ষুকং বাঢ্যমিচ্ছস্তি সভতং স্তিয়ঃ ॥ 

নস্থশ্চ নার্ঘ্যশ্চ সমস্বভাবাঃ স্বতন্ত্রতা বেগবলাধিকঞ্চ। তোয়ৈশ্চ দোধৈশ্চ 
নিপাতরন্তি নস্ভে। হি কুলানি কুলানি নার্ধ্যঃ॥ নদী পাতয়তে কুলদ্, 

নারী পাতয়তে কুশস্। নারীণাঞ্চ নদদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দললিতা গতিঃ ) 
নািস্তুপ্যতি কাষ্টানাং নাঁপগানাং মহোদধিঃ। নাস্তকঃ সর্ধভূতানীং ন 
পুংসাং বামলোচনা ॥ ইত্যাদি ॥ শ্গরুডপুরাঁণে একশতনবমাধ্যায়ে ॥%॥ 
'অনস্তর ন্বতাবশবের ব্যাখ্যাবিবরণ। যথ1,--অজন্ত শ্বতঃসিদ্ধ 
ভাবকে ব্ব-ভাৰ বলে, উহ! পুংলিঙ্গ শব । স্বকীয় ভাৰ। উহাক 
একপর্যযায়োক্ কতিপয় শব অমরসিংহ-কৃত নাষলিঙ্গাস্ুশাসন-নামক 

অভিধানে কাছে বথা, সংসিদ্ধি ২, প্রকৃতি ৩, ম্বব্বপ ৪, ও নিসর্গ ৫ ॥ 
শবরক্ীবলীর মতে-ভাব ৬) জটাধরের মতে-_সর্গ ৭ ॥ শ্বতঃই আবি" 
ভূগ্তি ভাবকে স্বভাব বলে। প্রস্নাণ, “ৰাহাহেতু অপেক্ষা না করিয্বাই 
আবিভূতি ছ্টবের নাম শ্বভাঁষ। উহা! নিসর্গ এবং ম্বব্ধপভেদে ছুই 
প্রকার। ন্থযূড় অভ্যাসজন্ত সংঙ্কারকে নিসর্গ, এবং স্বতঃসিদ্ধ'অজন্- 

. ভাবকে স্বরূপ বলা যাঁয়।” ইহ! ভ্রউজ্দলনীলমণিতে নির্দিষ্ট । “মান- 
খের, বচন, বুদ্ধি, ্বভাব, চরিত্র, আচার, এবং ব্যবহাকে প্রা” 

সুতি হরক্গ্রত ভাকেই-শ্বভাবকে জানা যাঁয়। .সমুদ্নয় লোকই পুর্বব- 
জন্কুত কর্মের বশীভূত, কাষে কাঁষেই. পুর্করজন্মক্কত ঘে কর্ণা, তাহারই 
শন্ব-মসুরগ ফল ভোগ 'করিয়। থাকে । এই একস ॥ আবার. কেন 
লেন, ইহ জন্মে রৃ,যে কর্ম উহার-অনুসারে কলের ভোগও শে 
হইয়া যায় . বেদ-বেদাগ-পাগগ . জনগণ বেদ-লক্্যারি বলিয়া এই 
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ভিন শকারকে প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন! হয় আত্মার: উর 
জনক, কিন্ত সেই কর্মের, দৈবই কারপ, সুতরাং আত্মার সেই স্বর 
পর্বকর্্ম ছারাই স্বভাব গঠিত হক্স। সেই সর্বা-সেব্য সর্ব-ফল-প্রঘ' 
আত্মাই] দৈব শ্বভাব এবং ক্রিয়া, কর্ম হু করিবার মূল নিদান ॥ 
আহ11 শ্রককদাসগণেক়্ স্বভাব কি সুনির্দল 1 ! দেখ, নিজ ভার্য্যা- 

হরণকাঁরী এবং মহাগৰ্বী জানিক্স! এ মহাঁশক্রকেও অভিশাপ 'কন্সি- 
লেন না।” ইহ! প্রীব্রঙ্গবৈবর্তীয় প্রক্কতিখণ্ে সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়ে 
উক্ত7 এই মতে। দুদিন এবং ছুর্দিনেরই সুক্রিয়া ও ছুক্তিয়! 
হইতে উতদ্তব হওয়া নিবন্ধন উহা কর্দোস্তব । সেই সৎ এবং অসৎ 
কর্মও শুভাণ্ডভ তপঃ-সাধ্য। তগগ্তা আবার শ্বভাব-লাধ্য । আর 

হ্বতাৰ অভ্যাস-জাত। ইহাঁও প্র উক্ত শ্রীত্রক্মবৈবর্তায় গ্রীকফজল্মখণ্ডে 
ত্রিচন্তারিংশত্তম অধ্যায়ে উক্ত ॥ আরও দেখ যে, প্যাহার স্বভাব 

যাদৃশ, তাহা নে ফোনও কালেও ত্যাগ করিতে পারে না, ধেমন 

অঙ্গারকে ( কক্মলাকে ) শত শতবানন ধৌত করিলেও উহার মালিন্ত 
দূরীভূত হয় না। ইহা! চানক্যসারসঙ্গ,ছে উক্ত ॥ ম্বভাবেই সকলের 
পরীক্ষা হয়, অন্যগুণে পরীক্ষা হয় না) যে হেতু, সচবাচত্ব দেখা 

যায় যে, শ্বভাঘই সকলগুণেন্স শীর্ষস্থান অধিক্ষার করিম্বা অবস্থিভি, 
করে।” ইহাঁও এ হিভোপদেশনামক গ্রন্থে মিত্রলাভ"নামক প্রথম 
ফথা-সঙ্গহে ভ্রীবিকুঃশর্দশ।, বলিয়াছেন ছুরাস্মার, ধর্শপান্ত্রের পাঠে 

কিন্বা বেদের অপ্াক্সনেও দৌরাস্যের দূরপরিহাবেও সাধুভাবের “পক্সি- 
চাক্ষক কার্য, কাঁরণ-ভাবে গণ্য হইতে পারে না, যেহেতু হ্বভাবই 
সর্বাপেক্ষা বলবান্, যেমন, তৃণ প্রভৃতি হেকদ্রব্য ভোজনকারী এ্সং, 

পুৃতিগন্ধতক্ষ্যের রোমস্থনকারী গাভীর হুগ্ধ স্বাভাবিক অধুর”। 
ইহাঁও এ গ্রন্থে বিষুঃশর্শ। বলিত্ণাছেন ॥ এলে স্রীলোকদিগের ব্যভাব, 
নিরূপখ কতা! যাইতেছে। প্রীরদ্ববৈব্ভীয়-প্রকৃতিখণ্ে চতুর্ধশ। 
অধ্যায়ে উদ্ত হইয়াছে । যে বিষপু্জ-কুদ্াকার ও .সভন্তন্ভ্ধারস*. 
সুখী এবং মনে ক্ষুরধাদ্ব-তুল্যা।' সুখে নিকত মধুর আলাপ হাক! 
সর্কাই অবিশ্রাত্তভাবে স্বকাধ্য-সাধন-ততুর্পরা ॥ অত্তহষরণে গাতিত- 
সন্তাধেও প্রলন্ন-নুখী এবং প্রস্র-গৃটি। ..কি' আশ্চর্ঘ্য, যে. য়ঙগণীর 
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স্বন্ভাব-চন্রিত বেদ-পুরাখেরও অগোচন . নেই অপ্রাকসা ও. ছাশয়া- 
ধিগকে কোন্ প্রাজ্জব্যক্ষি বিশ্বাস করিতে. পারেন? উহাদিগের 
শক্রই ক্ষি€: আত্বমিত্রই কি$ উহাঁরা, যততই নুতন নৃতন পুরুষকে 
প্রার্থনা করিয়া থাকে । স্ুবেশধারী পুরুষকে দেখিয়াই ইচ্ছা করিয়া 
থাকে, অথচ বাহে সতীত্ব প্রদর্শনে প্রধত্ববতী হুইয়া' প্রথমে আন্ক- 
গত্য প্রভৃতি দ্বারা কাস্তকে নিজ বশীভূত করে। সেই সতত নিয়স্তর 
কামুকী, বাহে হ্ভাবের আচ্ছাদিনী, মনোহরা, কামাধার। নিজাস্তঃ- 

করখে মৈথুনাভিত্রীয়া ও ৰাহে অতীব জুলজ্জিত।, এ বামা শ্রীলো- 
কের নির্জনে নিজের কাস্তকে গ্রাস করাই স্বাভাবিক কার্য্য। 
মৈথুন অভাবে মানিনী হইয়া কোপন! এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সুত্র 
করাতে কলহাঙ্কুরা, তজ্জন্য মহাক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে । ভূর্ি- 

সম্ভোগে স্ুগ্রীতা ও শ্বল্পমৈথুনে ছুঃখিতা হয়। কুমিষ্টান্ন ও শীতল 
সলিল অপেক্ষাও আরামোৎ্পাদক কমনীয় বসাধায়ক নুখপ্রদ-বোধে 

সুন্দর রসিক ও গুণবান্, সস্ভোগ-সাম্্যশীল, যুবাপুরুষকে সর্বদাই 
শ্ব-তৃপ্তি জন্ত আঁকাজ্ষণ করিয়! থাকে । সম্ভোগকার্ষ্যে স্থুকৌশলী, 
কাঁযে কাষেই প্রাাধিক প্রিয়তম-প্রিয় এ রমণনিপুণ, যুবক, কাত্তের 
এতি পুত্রাধিক স্েহ-ভাব দেখাঁয়। অন্যথা, বৃদ্ধ পা মৈথুনে অসমর্থ, 
নিক্গ পতিকেই শক্রতাঁভাব দেখায় ও শক্রতুল্য “দেখিয়া থাঁকে। 
এবং পণ্ুঘাঁতীর (কসাইর ) নিকট”. যেমন গরু জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায়, 
সেই মত কুচচ্চায় কুচর্চায়, পুরুষকে সম্যক ক্ষয়ে ফেলিয়। ভক্ষণ করে। 
সর্ব্বদ! সর্বক্ষণই সর্ধদোধাশ্রয় ও হছঃসাহস-স্বরূপিণী, নিরস্তর কপট 
স্বরূপিণী ও হছুঃসাধ্যা ' এবং কোনও মতেই প্রত্যয়-যোগ্যা নছে। 
আর ব্রঙ্গা, বিষুঃ, শিবেরও ছুক্ত্যাজ্য-মোহ-কারিণী, তগপন্তা-চপ্ণ-পথের 

দ্বান্ে অর্গল-ম্বব্মপা, মুক্কিপ্বারের কপাট-্বক্বপা,এবং হরিভক্কির 'ব্যবধান-- 

কারিশী, সর্ধমায়ার ককত্িকা অর্থাৎ পুশ্পের সাজি যেষন নানাবিধ 
গুষ্পের আবার, সেইন্ঈপ ছল; কপট প্রস্ততি সকল মাঁয়ারই আধার, 
সংগার-কারাগারে নিরস্কর হত্তপাদিবন্ধনী লৌহমক়. শুত্বল-( হাতকড়ি 
ৰং" বেড়ি:)-স্বরূপাঁ। এবং ইন্দ্রজাল-স্বরূপা বুজ্ব ব1 ভেল্কী- 

সভার, আতিমিথ্যা : ও সবপ্র-্যক্বপা। কিন্তু বাহাসৌন্দরঘ্যবন্তী। যাহাঁ- 
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বিগে, বোন, লালাবিশিষ্ট মুত্র ও পৃযের আঁধার, মাসুক, 
গান্ধি, দৌষহষ্ট, রক্তাক্ত, অপরিদ্ধত ও অতিকুৎসিত্ত। মায়াধিকারী 
লোকের -পক্ষে বিধাতা মায়াকেই স্ত্রীূপে নিষ্মীগ করিয়াছ্েন। 
সাক্ষাৎ বিষ ব! গরল-বকূপ একটি পনীর৭ঘ। মুক্তিলিদ্সা করিলে 
্রীলোককে মনেও বাঁ! করিবেক না। এমন কি, উহ্বাদিগকে 

দৃষ্টির গোচর করিবেক না। ইত্যাদি 1 আরও দেখ, উক্ত প্রীবঙ্গ- 
বৈবর্তীয়পুরাণের গণপতিখণ্ডে ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে যে, অ্রীলোঁকের 
স্বাভাবিক-চঞ্চলতা, সকলেরই ছুনিবাধ্য। জিতেক্ট্রিয়, জিতক্রোধ, 
সিদ্ধ ও যোগী গণের এবং মাঁদৃশ তপস্বীগণেরও, স্ত্রীকূপ মোহকারণ, 

এবং উপস্থিত হইলে দুস্তযাজ্য, সকল মায়ার পুষ্পাধার, কাঁমবর্ধনের 

কারণ, কামদেবের ভূবনজয় করিবার প্রধান সাধন, ছুর্ভেদ্য ্থান্ত্র- 

স্বরূপ। বিধাতা প্রজাপতি, স্যষ্টির পূর্বে সর্বাদৌ এই স্ত্রীক্ূপ একটি 
অপরূপ হৃষ্টি করিয়াছেন। ইহ! মোক্ষঘারের কবাট, ও হৃৰ্রিতক্কির 

বিরোধক, নংবারস্তত্তে বন্ধনের অচ্ছেছ্ রজ্জু-স্বরূপ, বৈরাগানাশের 
নিদ্বানস্বরূপ, নিরস্তর অন্ুরাগবর্ধনকারি সাহসের মুলভিত্তির পতন, 
ও সর্দ্দদাই দোষের আলয়, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, মুষ্তিমান্ স্বয়ং কপট- 
স্বরূপ, সর্বদা অহঙ্কারের আশ্রয়, এবং জম্পূর্ণভাবে বিষে পরিপূর্ণ, 

কিঞ্চিন্মধীত্র মুখাঁণ্ডে অমৃত এবং সম্পূর্ণ বিষে পরিপুর্ণ-কলসম্বরূপ, 

নারীর শ্বতাব, প্রায় নিরস্তরই এরূপ প্রকার। আগ সকলের অসাধ্য 
ও সর্বদ। 'ছুরাঁরাধ্য, অপরের অবাধ্য কিন্তু স্বকার্ধাসাধক, কলহের 

অঙ্কুর জন্মাইবার প্রধান কারণ ॥ ইত্যাদি ॥ স্ত্রীলোকের স্বভাব ও 
চরিত্র চমৎকার অপরূপ ও পাপের মূলীভূত নিবিড় সমবায় কাঁরণ। 
উহাদ্িগের সমক্প নাই, নির্জনতা বিবেচনা নাই, কার্য-বিষয়ক 
ভবিষ্যৎ কোনও বিশেষ হিতাহিত ভাবনা নাই, অর্থাৎ বিলাসিনী 
বামাদিথের রমগেচ্ছা ও বিলাস-প্রবৃত্তি-বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্র-গত 
ক্ষি্ছই ঘিবেচনা কি বিচার নাই, অর্থাৎ, কিছুই, অপেক্ষা করে 
না। অতএব, হে নারদ! নাঁকীদিগের নিকট সতীত্ব পাওয়া অতি 
বিশ্লল (অন্পসন্ভব )1 কি এরুবস্ত্রা, 'ব1 গৌরী, শ্তামা, কি বয়বনিনী, 

হে.মুনিসভম, বিশেষতঃ মধ্যগণ্ডা, ..প্রগণ্ড, কিছব। গতবযস্থ1 ভ্রীলোক ও 
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হিছাপ, পুরগাকে (দেখি খা! আমি হাই ধা, নাযীদিগে 
খ্াধই যে, পাছে ই'লক্ষল চূর্ঘউনাগ কারণ, তাহা শ্রবণ কষ । 
ইহা বদারাহপুরাঁ পরীঙ্ধ্যগ্রতিউ-নামক আঅধ্যাঙ্গে লিখিত হৃই- 
ক্বাছে॥ দেবন-পন্িচধ্যাদি-কর্দ-বিষয়ে নিয়োগ ছানা ছৃত্যদিগকে, 
ব্যলনের অর্থাৎ বিপগেক় সমন্ধে ভ্রষ্ট হই পড়িলে বন্ধুদ্িগ্ষে এবং 
আপৎ্ফালে এক কর্ধচান্ী অভিন্র-পদবীস্থ মিএঅদিগকে, এবং বিভব 
দিস্বা' শ্বরধ্য প্রতৃতিগ্ঘ নাশের সময়, ভার্য্যার, পরীক্ষা হইয়া থাকে । 
আক দেখ, জ্্রীনিশ্গের আার দ্বিগুণ, বুদ্ধি-বল চতুতডণ, ব্যবসায়-বুদ্ধি 
ছয় খুণ, এবং কাম অষ্টশুণ॥ যেমন শ্বপ্রন্থান্। নিদ্ৰাকে জয় করা, 

এবং শুক্ষকাষ্ঠ দিয়া অগ্রিকে জয় করা, আত মস্কপান দ্বারা ভষ্াাকে 

জয় করা যেরূপ অনস্তব, নেই প্রকার কাম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ছার! 
স্রীলোককে জর কয়া কোনও বিধাক়্ই সম্ভবে না॥ মনোষত্ত হ্- 
পুরুষ ঘেখিলেই স্ত্'দিগের যোনি প্রহর্ষিত হয়। বিশেষ কি আর 
বলিব! কি ভাতা, কি পুত্র, কি গুরু, কি তিঙ্ষুক, কি ধনবান্, 

যে কেহই হউক না কেন, জুন্দর-বেশধারী পুকষকে পাইালেই 
শ্ীলোক্ষের অন্রত কাম উপস্থিত হইয়া! থাকে । নদী ও নারী 
লমুদয়ের একই প্রকার সমান স্বভাঁব। উভয়ের সমান বেগ, সমান 
স্বাধীনতা, এবং সমান রলাধিক্য। দেখ, নদী সকল জলঘার! ছুই 
কুলের অর্থাৎ উম্ম পার্খের ভীন্টের, আর নান্দী সকল শ্বভাব-সুলভ 

দোব দাবা! ছুই কুলেক্স অর্থাৎ পিড়কূল ও পতিকুগ্গের নিপাত 
ফলিয়া দেয়। নদি এবং লারীর গতিও শ্বচ্ছন্দ। অগ্সি্ যেক্ধপ 
পে শপে শুকাষ্ঠ পাইলেও পন্ষিহূষ্ডি-নিবন্ধন উপশম হয় না, 
সগুষ্গের যেমন সমুদর আোভিন্বতী ন্বীক্ষ জলেও পরিপুরণ হয় না, 
লোকে জন্তকানী যযেরও যেমন সমব্য প্রানী প্রাণাস্ত করিক্াঁও 

সম্পূর্ণ সৃষ্ি হত না, সেইক্সণ বিলাসপ্রিয়া বামলোচনা স্রীলোকেরও ৷ 
বু পুরুষে লহ সন্ডোগেও সম্পূর্ণ পরিতৃত্তি লাভ হয় না। ইহা 
জীগকড় পুরাণে ভ্রীত্বাভাকনিরপণ-নাষক একশত নধম অধ্যায়ে আছে। 
'্যখ লিখলল-পবের হ্যাখ্যাদি বিবরণ! পদচ্ছেদ, নিরঞ্জন কিন্বা 

মির-জজব্্তন্সঘো নিরগল-শন্দের আস্বনত-নি-পবের ব্যাখ্যা আর্থ. 












